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INDIEN - Indien Ekspressen
Kontakt DaGamaTravel på telefon 3638 0000
eller e-mail info@dagama-travel.dk

Afrejser: 17.09*, 24.09*, 01.10*, 07.10, 14.10
(* 10-dages rejser)

Basarer, templer,Taj Mahal og byen Varanasi ved den hellige flod
Ganges. Vi har igen fået flypladser til Indien og dette igen til vores
kendte og helt unikke priser. Dermed kan vi nu igen tilbyde vores
mest populære 9-dages rejse til det bedste af det farverige Indien.
Rejsen er med helpension og erfaren dansk rejseleder. Fra den
energiske hovedstad Delhi bevæger vi os til det romantiskeTaj
Mahal i byen Agra. Derfra videre med nattog over Ganges-sletten
til Indiens historiske og største pilgrimscenter, Varanasi. Rejsen
er fyldt med store oplevelser af de sjældne, og samtidig er der tid
til hverdagens små eventyr i basarens knudrede gader og stræder!
Dette er Indien, når det er absolut bedst!

WWW.DAGAMA.TRAVEL Tlf. 36 38 00 00

PRIS fra
kr. 8.290,-
Booking-kode: IEK-BLT-0906



k e n t u c k y  6   n e w  y o r k  8   t e x a s  16   c o l o r a d o  o g  w y o m i n g  22   p e n n s y l v a n i a  26    n e v a d a  3 0   f l o r i d a  32   c a l i f o r n i e n  36

indhold
REJSELIV

Ansvarhavende redaktør

Lisbeth Knudsen

Livsstilsredaktør 

Nina Rølle 

Redaktion  

Gitte Holtze

Layout  

Henriette Vabø

Udgivet af Berlingske Media

Tryk Trykkompagniet

Redaktion 

Pilestræde 34

1147 København K

Tlf.: 33 75 75 75

Mail rejseliv@berlingske.dk

Annoncer Tlf.: 25 45 62 10

Mail rejser@berlingske.dk

F Nogen tænker »hey, vi mangler da en dingenot, der kan fjerne 
hårene på en majskolbe« – og opfinder en corn stripper

Forsidefoto

Gitte Holtze

Da jeg kom hjem fra en rejse 
til USA for 14 dage siden, 
havde jeg en corn stripper 
med til en af mine kolleger. 

En corn stripper er en dims, der 
kan skrælle majsene og børste hårene 
af en majskolbe. Hverken hun eller 
jeg anede, at en sådan eksisterede, før 
jeg fandt den i en køkkenbutik i small 
town America. Under et stort skilt, 
hvor der stod Made in America.

Den majs-himstregims er en af 
grundene til, at jeg er vild med USA. 

Vild med, at amerikanerne ikke er 
bange for at slå ud med armene og for-

følge de amerikanske drømme. Fra at 
opfinde Coca Cola og Microsoft til at 
nogen tænker »hey, vi mangler da en 
dingenot, der kan fjerne hårene på en 
majskolbe« – og så finder på en corn 
stripper. 

USA er naturligvis ikke kun op-
findelser, som aldrig eller først år se-
nere finder vej over Atlanten. Jeg har 
været i USA syv gange, og selv om jeg 
hver gang fascineres af, at man i gen-
nemsnitligt amerikansk supermar-
ked finder ting som creme fraiche 
med vaniljesmag og salt specifikt til 
popcorn og mere end 100 hyldemeter 
med morgenmadsprodukter, er jeg 
også vild med rigtigt meget andet. By-
ernes puls og den store natur og især 
med det USA, der ligger væk fra de al-
lermest nedtrådte turistruter, og hvor 
man skal være svært uheldig for ikke 

at falde i hyggelig snak med amerika-
nerne.

Det er der voldsomt mange andre 
danskere, der også er. Sidste år holdt 
over en kvart million af os ferie i USA, 
hvilket gør landet til det absolut mest 
populære rejsemål blandt danskere. 

I dette nummer af Rejseliv sætter vi 
fokus på USA. Er på rundtur til Andy 
Warhols yndlingssteder i New York. 
Stiger til hest på en typisk texansk 
ranch med en oliekilde i baghaven. 
Kører i autocamper gennem Rocky 
Mountains. Rejser tilbage til borger-
krigen i Gettysburg. Dovner i solen på 
Florida Keys. 

Og så giver vi et overblik over samt-
lige 51 stater  – vidste du for eksempel, 
at teddybjørnen blev  opfundet i Mis-
sissippi? Slå op i midten af sektionen 
og læs mere. God læsning.  B

Made in 
America

Gitte 
Holtze
R E J S E R E DA K TØ R
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Dette er landet hvor befolkningen hilser, som om du var en 
længe savnet slægtning. Glem alt om internettet og mød 
i stedet en kultur, hvor hellige mænd sættes højere end 
rockstjerner og hvor gyldne buddha-statuer bades i dagens 
første morgenlys. På vores færd rundt i landet oplever vi den 
tidligere hovedstad, Yangon. Dernæst pagodebyen, Bagan. 
Videre til byen Mandalay, hvor vi også besøger de gamle 
kongebyer Amarapura og Inwa. Dernæst rejses til Inle-søen, 
hvor vi skal tilbringe nogle afslappende dage blandt den 
lokale fiskerbefolkning. Inden vi slutter rejsen, skal vi også 
med tog til den lille bjergby Kalaw. 

Dagsprogram
Dag 1 Udrejse til Burma og Yangon.
Dag 2  Ankomst og udflugter i Yangon.  
Dag 3  Morgenfly til ruinbyen Bagan, udflugter i Bagan. 
Dag 4 Besøg templer og pagoder i Bagan, landsbybesøg. 
Dag 5   Kørsel til bjerget, Mt. Popa og videre til Mandalay.  
Dag 6   Besøg kongebyerne Amarapura og Inwa, udflugter  

 i Mandalay.  
Dag 7  Fly til Heho med besøg til Pindaya Grotterne, kørsel 
 til Inle-søen, sejlads på Inle-søen til hotellet.   
Dag 8  Bådudflugter og besøg til de lokale på Inle-søen.  
Dag 9 Tog gennem Shan-bjergene og kørsel op til bjerg- 
 byen Kalaw. Udflugter i Kalaw.  
Dag 10  Fly tilbage til Yangon, besøg til Scott Market. 
Dag 11  På egen hånd og hjemrejse til København.  
Dag 12 Ankomst til Danmark. 

Prisen inkluderer
- Fly København-Yangon tur/retur med Thai Airways. 
-   9 nætter på gode centralt beliggende hoteller.
- Al transport og udflugter, samt entréer i følge program.
- Måltider iht. program. 
- Erfaren dansk rejseleder og lokale guider. 
- Alle skatter og afgifter. 

Se mere eller hent brochure på
www.dagama.travel eller kontakt 
DaGama Travel på telefon 3638 0000 
eller e-mail til info@dagama-travel.dk

Booking-kode: VTM-BLT-0906

Vejen til Mandalay
Dette er den 12-dages klassiske rundrejse til det gyldne 
Burma. Rejs tilbage i tiden og oplev det glemte land, 
hvor tiden har stået stille i årtier. Det er her vi finder 
det søvnige og utroligt autentiske østen. Her er ingen 
masseturisme. Endnu. Og befolkningens ubetingede 
imødekommenhed og smil, de safranklædte munke 
og pagodernes gyldne toppe, får med garanti vakt 
den indre eventyrer hos os alle. Rejsen er med erfaren 
dansk rejseleder og som altid til en ganske særlig pris.

Afrejser: 25.09, 01.10, 11.10, 03.11, 04.11, 22.12, 29.12,  
               03.01, 09.01, 28.01, 11.02, 11.03 

BURMA
Det oprindelige Østen

 fra kr. 14.990,-
    Tillæg for eneværelse kr. 1.990,-

Forlæng 

med

5-dages

badeferie!

Med denne 11-dages klassiske flodsejlads ad de store 
russiske floder, tilbyder DaGama Travel en rejse gennem 
Ruslands fortid og nutid. Vi sejler fra Skt. Petersborg til 
Moskva. Den erfarne danske rejseleder og de særlige
arrangementer undervejs gør rejsen ganske enestående!

Afrejser: 17.07, 05.08, 24.08, 12.09

Normalpris kr. 12.490,- NU fra kr. 11.490,- 
RABATPERIODE INDTIL 30. JUNI

Falder talen på Rusland, tænker de fleste først og fremmest 
på Moskva og Skt. Petersborg, og på denne 11-dages rejse 
besøger vi naturligvis både Kreml, Den Røde Plads og 
Eremitagemuseets enorme kunstsamlinger. Vi vil opleve 
smukke flodbyer og ud over det klassiske program skal vi 
besøge et fritidshjem, et bryggeri og en russisk familie, så vi 
kan opleve den gæstfrihed, der karakteriserer russerne.
Udforsk Rusland på en sejlads ad majestætiske floder og 
søer. 

Dagsprogram
Dag 1  Udrejse fra Danmark, ankomst til Skt. Petersborg.
Dag 2  Skt. Petersborg. Byrundtur. Dagmars grav.
Dag 3  Besøg i Eremitagens kunstsamlinger. Afsejling
Dag 4  Mandrogi. Frokost i det grønne og besøg hos lokale 

kunsthåndværkere.
Dag 5  Kizji. Frilandsmuseet med sine bygninger i aspetræ.
Dag 6  Gortisy/Kirillov. Kunstskole for børn og besøg hos 

familie i landsbyen Kirillov. 
Dag 7 Jaroslavl. Besøg på et lokalt bryggeri.
Dag 8  Uglitj. Dimitri Blodskirke og Forklarelseskirken.
Dag 9  Moskva. Byrundtur og mulighed for besøg i Det Rus-

siske Statscirkus (kr. 590,- pr. person).
Dag 10  Moskva. Kreml og Den Røde Plads. 
Dag 11  Hjemrejse og ankomst til Danmark.

Prisen inkluderer
-  Fly til Skt. Petersborg og fra Moskva. På afrejser med SAS 

er der mulighed  for tilslutning fra Aalborg og Aarhus.    
  Kontakt DaGama Travel for pris.
- 10 nætters krydstogtrejse i dobbeltkahyt med M/S Rakh-  
  maninov. Alle kahytter har stort vindue.  
-  Udflugter og helpension om bord iht. rejsebrochuren. 
-  Besøg på fritidshjem, bryggeri samt hos en russisk familie.
- Alle skatter og afgifter
- Visum til Rusland.
- Erfaren dansk rejseleder og lokale guider.

Se mere eller hent brochure på
www.dagama.travel eller kontakt 
DaGama Travel på telefon 3638 0000 
eller e-mail til info@dagama-travel.dk

Booking-kode: ZAR-BLT-0906

Zarens Rige

SPAR

kr. 1000

Bestil NU

RUSLAND
Det klassiske flodkrydstogt

 fra kr. 11.490,-
    Tillæg for enekahyt kr. 4.090,-

Den helt store 16-dages klassiske rundrejse i det vest-
lige USA med erfarne danske rejseledere. Oplev alle de 
kendte storbyer og fantastiske nationalparker på denne 
veltilrettelagte rejse, hvor vi besøger intet mindre end 
4 stater og 6 nationalparker.

Afrejser: 25.09, 02.10, 09.10, 16.10, 06.11, 05.02, 19.03,  
 30.04, 21.05 ...

Vi starter i Californien med et par dage i USAs smukkeste 
storby, San Francisco, inden vi begiver os langs Stillehavs-
kysten til Los Angeles. Gennem ørkenlandskaber går turen 
til Arizona hvorfra vi begiver os på eventyr i de berømte 
amerikanske nationalparker. Grand Canyon, Bryce Canyon, 
Zion, Yosemity, Death Valley og ikke mindst Monument Valley 
hvor vi skal på tur med lokale navajo Indianere. Undervejs 
på vores odyssé har vi et par dage i underholdningsbyen par 
excellence, Las Vegas med al sin glimmer og glamour.

Dagsprogram
Dag 1 Udrejse fra Danmark til San Francisco.
Dag 2 San Francisco, Chinatown, Golden Gate Bridge 
 og sejltur i San Fracisco bugten. 
Dag 3 Monterey, 17 mile drive,  Carmel og Santa Maria.
Dag 4 Stillehavskysten, Solvang og Santa Barbara.
Dag 5 Los Angeles, byrundtur Hollywood og Beverly Hills.
Dag 6 Gennem ørkenlandskaber til Phoenix i Arizona.
Dag 7 Oak Creek Canyon, Sedona og Grand Canyon.
Dag 8 Navaho-indianerreservat og jeeptur med Navajo-  
 indianere ved Monument Valley.
Dag 9 Bryce National Park
Dag 10 Zion National Park og Las Vegas.
Dag 11 Las Vegas, udflugt til Hoover Dam.
Dag 12 Death Valley National Park.
Dag 13 Yosemite National Park.
Dag 14  Kørsel til San Francisco.
Dag 15 San Francisco og hjemrejse.
Dag 16 Ankomst til Danmark.

Prisen inkluderer
-  Fly København - San Francisco t/r. På enkelte afgange er 
  der mulighed for afrejse fra Billund mod tillæg.
- 14 nætter på gode turistklasse hoteller.
- Morgenmad dagligt og afskedsmiddag.
- Alle udflugter, entréer og transporter ifølge rejsebrochure.
- Erfaren dansk rejseleder.
- Alle skatter og afgifter.

Se mere eller hent brochure på
www.dagama.travel eller kontakt 
DaGama Travel på telefon 3638 0000 
eller e-mail til info@dagama-travel.dk

Booking-kode: DBV-BLT-0906

Det Bedste af Vesten

 fra kr. 15.490,-
 Tillæg eneværelse kr. 4.890,-

Stadig

plads i

efterårs-

ferien

USA
Storbyer og nationalparker

På dette 13-dages eventyr rejser vi i det 
bedste af Vietnam fra Hanoi i nord til 
Mekong-deltaet i syd. Overalt bruges gode 
hoteller og kombineret med et væld af 
udflugter, de fleste måltider samt dansk re-
jseleder bliver det ikke bedre. Forlæng med 
badeferie og få rabat i juli. 

Afrejser: 13.07, 05.10, 12.10, 13.10, 16.10,  
  20.10, 13.11, 19.12, 22.12 ...

PRIS fra kr. 13.590,-
Booking-kode: EVI-BLT-0906

VIETNAM - Eventyrlige Vietnam
11-dages rundrejse i det klassiske Nepal til 
Danmarks bedste priser. Oplev Himalayas 
gamle kulturbyer, frodige bjergskråninger, 
farverige religioner og tag med på ele-
fantryg på næsehornssafari i det store 
Chitwan-reservat. Rejsen er som altid med 
erfaren dansk rejseleder.

Afrejser: 24.06 
 (begrænset antal pladser)

PRIS fra kr. 7.990,-
Booking-kode: SFE-BLT-0906

NEPAL - Syd for Everest
På denne klassiske rundrejse er der 
prioriteret mere tid og ekstra indhold. På
12 dage oplever vi kongebyen Fes, Atlas-
bjergene, Saharaørkenen, basarbyen Mar-
rakech, samt den charmerende kystby 
Essaouira. Rejsen er med erfaren dansk 
rejseleder. Udrejse fra både Billund og 
København.

Afrejser:  14.10, 16.11 ...

PRIS fra kr. 10.990,-
Booking-kode: EIM-BLT-0906

MAROKKO - Eventyr i Marokko

WWW.DAGAMA.TRAVEL
Tlf. 36 38 00 00



Af Rejseredaktionen
// rejseliv@berlingske.dk

Drømmer du om at drøne af sted på legendariske Route 
66, bluffe din vej gennem The strip i Las Vegas eller 
kaste blikket 1.800 meter ned i Grand Canyon? 

Hvis ja, så deltag i Rejseliv.dk og rejsebureauet DA-
Nexplores konkurrence om en kør-selv ferie i Californien.

Præmien indeholder to returbilletter København-Los Ange-
les med flyselskabet Lufthansa, to nætter på trestjernet hotel og 
14 dages billeje i SUV-klassen, så vinderen kan opleve Vestky-
sten på egen hånd.

DANexplore har mere end 20 års erfaring med at lave indivi-
duelle rejser og kan hjælpe med at sammensætte ruten. Rejsen 
skal finde sted mellem 1. september og 1. december 2012, og der 
tages forbehold for udsolgte rejsedatoer.

Det eneste, du skal gøre for at deltage, er at skrive et tip på 
Rejseliv.dk – se, hvordan på Rejseliv.dk/roadtrip. 

Jo flere rejsetips, du skriver, jo større chance er der for at vin-
de lodtrækningen. Vinderen kåres 7. juli 2012. 

På rejseliv.dk ligger der allerede mange tips til USA fra vores 

brugere. Se tre af dem her. 

Vind et roadtrip i Californien

PÅ WWW.REJSELIV.DK KAN DU HVER DAG FINDE REJSENYHEDER, TIPS OG UNDERHOLDNING. DU KAN FÅ REJSEINFO OG SØGE PÅ REJSEMÅL, 
FINDE DIN NÆSTE CHARTERREJSE,  DELTAGE I KONKURRENCER OG MEGET ANDET...

Konkurrence. Har du et godt rejsetip til USA, som du har lyst til at dele med andre rejsende på Rejseliv.dk? 
Giv et tip til landet »over there« og deltag i lodtrækningen om 14 dages kør-selv ferie i Californien.

San Francisco skyline
Af Peter A
Har man interesse i at fotografere, er 
det et must at besøge Treasure Island 
ved San Francisco, når solen går ned. 
Kom i god tid og sæt bilen ved vandet, 
så man kan se skyline, der er parke-
ring lige foran. Der er endda en beton-
mur, hvor man kan sætte sit kamera 
og bruge denne som stativ, så man kan 
bruge en lang lukketid sammen med 
selvudløseren.

Du må gerne låse din 
kuffert
Af Westcoast8 
Det er helt i orden at låse din kuffert 
med en lille bagagelås, så længe du 
sørger for, at den er godkendt af det 
amerikanske transportministerium. 
Lufthavnspersonalet har nemlig en 
universalnøgle, så der sker ingen ska-
de på hverken kuffert eller lås, hvis de 
bliver nødt til at åbne kufferten. Når 
du køber bagagelåsen, skal du kikke 
efter TSA’s mærke, der ligner en rød 
diamant på hvid baggrund. 

The Peabody Memphis
Af mm7500 
Hotellet The Peabody i Memphis har 
siden 1930erne haft en helt speciel 
tradition for at lade en flok ænder tage 
elevatoren ned til hotellets lobby hver 
dag kl. 11 for at komme over i lobbyens 
marmorbad. Kl. 17 trækker ænderne 
sig tilbage til deres kvarter »The Duck 
Palace« på hotellets tag. Ænderne led-
sages af The Duckmaster, der kun er 
ansat til at sørge for ændernes velfærd. 
peabodymemphis.com

Brugertip
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Lysefjorden i en noddeskalwww.fjordtours.com

Foto: Terje Rakke/Nordic Life

Stavanger gamle by
www.regionstavanger.com

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

Byvandring i Haugesund

www.visithaugesund.no

Foto: Geir Øyvind Gismervik/ visithaugesund.n
o

YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT

Flyv ubegrænset

2 uger i Fjord Norge

Inkl. fly t/r Kastrup–Hau
gesund

2.775 NOK
www.wideroe.no/norger

undt

Scan koden, og kom tættere på Fjord Norge med de verdensbe-
rømte fjorde og smukke fjelde i fantastiske formationer. Oplev bl.a.
Prædikestolen, Lysefjorden, charmerende byer, skærgård, kajak-
sejlads, fisketure og uforglemmelige cruises på fjordene.

50% rabat pa flere Rica Hotelswww.rica.no

Foto: Rica Hotels

FJORD NORGE
- ET AF VERDENS
BEDSTE REJSEMÅL
National Geographic Traveler 2011
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1. Verdens længste hule
Hvad: Underjordiske huler

Hvor: Mammoth Cave National Park

Kentucky gemmer på verdens suverænt længste netværk af 
underjordiske huler. 

I Mammoth Cave National Park kan man gå gennem 
mere end 600 kilometer huler, og gangsystemet er så stort, 
at ingen har udforsket det hele endnu. 

Faktisk mener eksperter, at der nemt kan være flere hun-
drede kilometer af uopdagede gange under jorden, der alle 
er formet af underjordiske floder for millioner af år siden.

Nationalparken tilbyder en lang række guidede ture til 
hulerne, der varierer i sværhedsgrad, så både bedstemor og 
den eventyrlystne adrenalinjunkie kan være med. 

Har man kun en enkelt dag, er New Entrance-turen et 
godt sted at starte, hvor man klemmer sig gennem smalle 
sprækker, forbi uvirkelige drypstensformationer såsom 
Frozen Niagara, og gennem kæmpe balsale med 50 meter til 
loftet. 

Er man en ægte eventyrer og i rigtig god form, kan man 
tage med på Wild Cave Tour, hvor man blandt andet skal 
kravle og klatre hen over og opad våde klippevægge. Man 
skal desuden gennem smalle passager, så gæster med bryst 
eller hofter bredere end 1 meter er forment adgang til turen. 

Violet City Lantern Tour er også en særlig oplevelse, fordi 
man går gennem gange kun oplyst af de petroleumslamper 
man får udleveret. 

 Y nps.gov/maca 

 ... oplevelser i Kentucky

2. Smagen af bourbon
Hvad: Kentucky Bourbon Trail

Hvor: Versailles

95 procent af verdens bourbon bliver produceret i Ken-
tucky. Bourbon er som de fleste bekendt den amerikanske 
whiskey, som hovedsageligt bliver lavet af majs, og som er 
ridset ind i Kentuckys historie. 

Og som de lokale er pavestolte af – de mener, deres bour-
bon er den bedste i verden. 

Er man på jagt efter bourbons sjæl, er man nødt til at tage 
en tur på »Kentucky Bourbon Trail«. Her kan man besøge 
seks af destillerierne og få en gratis rundtur og smagsprøver, 
ikke ulig Californiens berømte vinregion Napa Valley. 

Woodford Reserve har en af de bedre rundture, og er be-
liggende i idylliske omgivelser nær Versailles (hvilket i Ken-
tucky udtales »Vørsæjls«) med rullende, grønne bakker og 
klukkende vandløb. 

Man får en solid forståelse af, hvordan bourbon laves, og 
får lov til at se de fleste trin lige fra gæring til valg af egefade 
og lagring. 

Maker’s Mark og Jim Beam er også et besøg værd, mens 
Buffalo Trace i hovedstaden Frankfort ikke længere er en 
del af den officielle bourbonspor, men ikke desto mindre 
har en række glimrende rundvisninger.

 Y kybourbontrail.com 
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3. Tag til hestevæddeløb
Hvad: Kentucky Derby

Hvor: Louisville

Folk i Kentucky er tossede med hestesport. Og kommer 
man til delstaten den første lørdag i maj, er det med at finde 
den store hat frem eller binde slipseknuden og juble hestene 
fremad til Kentucky Derby, der foregår på Churchill Downs 
i Louisville. 

Hestevæddeløbet har fundet sted hvert år siden 1875 og 
er kendt og berømt over hele USA som »the fastest two mi-
nutes in sports«, rekorden, som blev sat tilbage i 1973, er på 1 
minut og 59 2/5 sekund for de to kilometers løb. 

Udover selve løbet er Kentucky Derby en lang række af 
traditioner – fra burgo, en tyk kødstuvning, over sangen 
»My Old Kentucky Home«, som spilles før løbet, til mint ju-
lep, drikken med bourbon, mint og sukker, helst drukket af 
de souvenirglas, som sælges hvert år, komplet med navne af 
vinderne siden 1939. 

Men selv hvis ens rejseplaner ikke falder sammen med 
derbyet, eller de to ugers festivitas, der leder op til det, så 
kan man stadig opleve hestesporten tæt på, eksempelvis til 
væddeløb på Keeneland nær Lexington, hvor folk ofte stad-
ser sig ud og  – også – drikker mint juleps.

Området nær Lexington er kendt som Horse Country og 
nogle af verdens bedste stutterier findes her, lige som man 
kan besøge Kentucky Horse Park som både er et stutteri og 
forlystelsespark.

 Y kentuckyderby.com , keeneland.com, kyhorsepark.com 

4. Skyggeboks mod Muhammad Ali
Hvad: Muhammad Ali

Hvor: Louisville

The Rumble in the Jungle i Zaire i 1974 mellem Muhammad 
Ali og George Foreman er en af historiens største bokse-
kampe, men for Ali startede det hele i Kentucky. Han vok-
sede op i Louisville og vandt sine første kampe som amatør 
her, og i dag har hjembyen dedikeret et museum til deres 
søn. 

Muhammad Ali Center er dog ikke et traditionelt, stø-
vet museum.  Ens besøg starter med en 15-minutters do-
kumentarfilm om Muhammad Ali, der kan få hårene til at 
rejse sig på ens arme, og i det hele taget får man selv lov til at 
lege med på museet. 

Man kan eksempelvis interaktivt tygge sig gennem 15 af 
hans største kampe, skyggebokse mod mesteren selv, mær-
ke trykket af Alis slag mod en boksepude, eller træde ind i 
ringen og få boksetræning af Muhammad Alis datter på en 
storskærm. Men man får også indsigt i Muhammad Alis 
filantropiske arbejde og sociale aktivisme gennem årene, 
ligesom der er et galleri med fotos der indfanger øjeblikke i 
USA’s sociale, politiske og kulturelle historie. 

Fra toppen af museet er der desuden god udsigt over 
downtown Louisville, Ohiofloden og delstaten Indiana på 
den anden side.

 Y alicenter.org

5. Abraham Lincolns fødested
Hvad: Abraham Lincolns barndomshjem

Hvor: Hodgenville

En af USA’s mest ikoniske præsidenter blev født i Kentucky. 
Abraham Lincoln voksede op under ydmyge kår nær Hod-
genville og det var her, han første gang oplevede slavehan-
del, noget, der senere hen formede hans præsidentembede.

I dag er der to monumenter over henholdsvis Lincolns 
fødested og barndomshjem, førstnævnte med et lille mu-
seum, et mindesmærke og en række vandreruter.

Abraham Lincolns barndomshjem i sig selv har ikke me-
get at fremvise udover en kopi af den forbløffende lille hytte, 
familien Lincoln boede i, men på en solskinsdag og omrin-
get af bakker, enge, vandløb og skov er det svært ikke at lade 
sine tanker glide tilbage i historien. 

Abraham Lincoln fortalte selv, at hans tidligste minder 
var fra denne gård og ikke mindst vandløbet Knob Creek, 
som han nær druknede i, da den gik over sine bredder. 

Familien solgte sidenhen gården for 20 dollar og ti fade 
whiskey og flyttede til Indiana. 

 Y nps.gov/abli 

The bluegrass state. Kentucky står måske ikke øverst på listen, når folk besøger USA, men delstaten har 
både sydlig charme, unik natur og ikke mindst fremragende bourbon at byde på.

1
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Af Elsebeth Mouritzen Foto: Elsebeth Mou-
ritzen og forlaget
// rejseliv@berlingske.dk

Da Andy Warhol tog den unge graf-
fitikunstner og maler Jean-Michel 
Basquiat under sine vinger i 1980, 
opfordrede han ham til at gå hen 

på restauranten Serendipity3 for at sælge sine 
kunstværker til gæsterne, ligesom han selv 
havde gjort det i 1954. 

Han vidste dengang, at det var her, tidens 
»Mad Men« mødtes, de indflydelsesrige re-
klamefolk fra Madison Avenue. Og den aspi-
rerende reklametegner gjorde sit bedste for at 
charmere sig til bedre jobs ved at hænge sine 
skitser op på væggene.

Det er svært at forestille sig Warhol og Ba-
squiat som sultne kunstnere i selskab med 
datidens Don Draper, når man besøger Seren-
dipity3 i dag på East 60th Street. Den tidligere 
hippe café er blevet en af New Yorks store fol-
kelige turist-attraktioner. Ikke så meget for sin 
fortid som arnested for epokegørende pop-art 
som for sine isdesserter. Eller som det unge par 
fra Miami, der skiftes til at fotografere hinan-
den foran restauranten på samme sted, hvor 
Warhol blev foreviget, henført forklarer:

»Jamen, vi skal da se stedet, hvor filmen 
»Serendipity« foregik. Den er SÅ romantisk!«

Da jeg nævner stedets betydning for Andy 
Warhol og omvendt, ser de helt uforstående 
ud.

DER ER MANGE MÅDER  at se New York 
på. Jeg har taget Thomas Kiedrowskis lille 
guidebog om fire byvandringer fra uptown 
til downtown i Andy Warhols fodspor med 
i håndtasken for at se Manhattan fra en ny 
vinkel her i 25-året for popkunstnerens død. 
For da forfatteren selv besøgte byen for første 
gang for en del år siden, var det hverken Bro-
adway, Times Square eller Empire State Buil-
ding, han ville se. 

Med i baglommen havde han en liste med 
adresser på de steder, hvor Andy Warhol 
havde boet, arbejdet, festet, bedt og spist, og 
som på en anden pilgrimsfærd opsøgte han 
adresserne for at få en fornemmelse af 40 års 
moderne kulturhistorie, som ikke har kunnet 
undgå at sætte sit præg på byens udvikling.

New 

Storby. Få kulturpersoner 
har som Andy Warhol 
sat sit præg på New 
York – kunsten, stilen, 
nattelivet, legenden. 
Nogle steder findes stadig, 
andre er faldet for tidens 
udvikling. En ny guidebog 
giver mulighed for at se 
Manhattan på en ander-
ledes måde ved at følge fire 
byture i Warhols ånd, 25 år 
efter hans død.

Det smukke røde townhouse på 57 East 66th Street mellem Madison og Park Avenue var rammen om Andy Warhols sidste leveår. Et lille diskret skilt oplyser, 

at han boede her fra 1974 frem til sin død i 1987.
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 York 

i Andy Warhols fodspor

Han begyndte at kontakte nogle af de men-
nesker, som kendte og havde oplevet Warhol 
gennem hans fire årtier, og de kunne fortælle 
historier, så Thomas Kiedrowski – og nu vi – 
kunne få svar på, hvor boede Andy Warhol 
(med sin mor), hvor spiste og hvor drak han? 
Hvor blev hans billeder silketrykt, hvor præ-
senterede han VelvetUnderground og hvor 
mødte han op med sin muse Edie Sedgwick? 
Hvor skød han sine film og hvor blev han selv 
skudt – og overlevede? 

Alle disse historier satte kulør på en lang 
række adresser, som i dag for nogens vedkom-
mende er utilgængelige bygninger, eller slet og 
ret revet ned i byudviklingens hellige navn. 
Det vil ikke få Warhol til at rotere i sin grav på 
Johannes Døberen kirkegården i Bethel Park, 
Pennsylvania, hvor han blev stedt til hvile i 
1987. Tværtimod sagde han: »Jeg elsker, når 

det gamle bliver revet ned og erstattet af det 
nye hvert minut. Jeg kan godt lide nye bygnin-
ger.«

Derfor er det lidt paradoksalt, hvor meget 
han egentlig holdt af New Yorks overklasse-
kvarter, uptown, der er kendt for sin klassiske 
og let konservative byggestil såvel som levevis. 
Han kom til byen i 1949 som 21-årig, frisk fra 
college i fødebyen Pittsburgh, hvor han havde 
studeret kunst og design, og med stor appetit 
på at slå igennem i sine drømmes by. 

Hans første to boliger var fremleje og er 
nu revet ned, men i 1960 købte han sit første 
townhouse på Lexington Avenue ved 89th 
Street, en elegant bygning fra 1889, hvor han 
flyttede ind med sin mor Julia og deres katte. 

Det var gået ham godt som kunstner de 
foregående fem år, så han kunne lægge 30.000 
dollar i udbetaling, halvdelen af salgsprisen. 

Han brugte også huset til at arbejde i, og det 
regnes for det første af hans Factory-lokalite-
ter.

Ikke langt derfra kan man se Hook & Lad-
der 13 på East 87th Street, en nedlagt brand-
station, som Warhol lejede af kommunen for 
150 dollar om måneden i 1963. 

Det havde den rette rummelighed til at 
kunne huse hans store lærreder. 

Hans sidste bolig blev huset på East 66th 
Street, en stille gade mellem Madison og Park 
Avenue, en smuk fem-etages bygning fra 1902, 
som Warhol købte i 1974 for 310.000 dollar 
og flyttede ind i sammen med kæresten Jed 
Johnson og deres to hunde samt de mange-
årige tjenestepiger, søstrene Bugarin. 

Warhol følte sig i sit rette element, hans 
naboer var designere, society-damer, skue-
spillere og forlæggere, og det var ikke langt 
fra stormagasinet Bloomingdale’s, hvor han 
kom dagligt og kendte personalet. Samtidig 
var han tæt på sine favorit-restauranter, hvor 
han ikke kun kom for at spise, men også for at 
høre den nyeste sladder eller i håb om at møde 
nogle kendte, inden han selv blev det. Mange 
af restauranterne er lukket eller hedder noget 
andet, men den elegante franske La Grenouil-
le på East 52nd Street, hvor Andy Warhol kom 
en gang om ugen gennem hele livet, 
regnes stadig for et af byens fine ste-
der.

På det nordvestlige hjørne af Union Square Park 

i begyndelsen af 17th Street står en krom- statue 

af Andy Warhol ud for det sted, hvor den tredje 

Factory holdt til. 

Ø
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LIGE SÅ MONDÆNE VANER  han havde up-
town, lige så begejstret var han for at arbejde 
og bevæge sig i anderledes rå og kreative mil-
jøer mid- og downtown. Efter Hook & Ladder 
havde han efterfølgende flere Factory-lejemål, 
men bygningerne eksisterer ikke mere, und-
tagen den på Union Square West downtown, 
The White Factory, hvor han arbejdede på 6. 
sal i 1967-1973. 

Stedet er kendt som Decker-bygningen fra 
1892 og nu med noget så prosaisk som Star-
bucks og McDonalds i stueetagen. Det var her, 

han blev skudt af feministen Valerie Solanas i 
1968 og med nød og næppe overlevede.

Da han var kommet sig, fortsatte han med 
at arbejde der, men i 1970 lejede han også nog-
le lokaler på Great Jones Street ved Bowery og 
Layfayette til sine protegéer. 

Stedet blev kaldt Andy Warhol Building og 
det var især Basquiat, som brugte det flittigt i 
første halvdel af 1980erne, hvor hans talent 
blomstrede. Lejemålet stoppede med War-
hols død, og i dag er der ingen ydre tegn på 
hans tilknytning. I stedet finder man her by-

ens bedste japanske slagter, Washuguy.
Det er også svært at sætte sine dansesko i 

Warhols fodspor, for de steder, han elskede at 
feste, er for længst lukket. Kunst-baren Max’s 
Kansas City på Park Avenue South blev hans 
favoritsted kort efter åbningen i 1965, og her 
kom han med sit Factory-slæng. Han kunne få 
alting på kredit mod at give ejeren kunstvær-
ker. 

Warhol lancerede VelvetUnderground, og 
folk strømmede til, også i de efterfølgende år, 
da Devo, New York Dolls og Blondie, slog de-

res første akkorder. Max’s lukkede i 1981 og nu 
er der en  delikatesse.

Da Studio 54 åbnede på West 54th Street i 
1977, var Warhol selvskrevet som gæst. Han 
holdt hof i et afspærret område sammen med 
bl.a. Bianca Jagger og Liza Minelli, og det var 
også i disse år, indtil stedet lukkede i 1980, at 
Margit og Erik Brandt kom her med ham. I 
1996 blev diskoteket til Roundabout Theatre, 
som stadig spiller skiftende forestillinger.

Jeg slutter passende i først-80ernes favorit-
vandhul, efter Studio 54 lukkede. 

Ø

Odeon i Tribeca var Warhols favorit-restaurant i årene 1980-87, hvor han mest kom for stemningen, selv om der ikke var og er noget at udsætte på brasserie-menuen.
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1 UGES PARKERING + 1 NATS SØVN 
5 MIN. FRA KASTRUP

TIVOLI + EVT. FREDAGSROCK 
+ OVERNATNING I CENTRUM

BYENS BEDSTE PLACERING 
+ BYENS BEDSTE PRIS

LUFTHAVNSPAKKE TIVOLIPAKKE ODENSEPAKKE

Skal I ud at flyve? Så parkér bilen hos os – og få en over-

natning med i købet. CABINN Metro ligger lige ved toget, 

der kører hvert 10. minut til Kastrup Lufthavn.

Lyst til en hyggelig dag i Tivoli (måske kombineret med

Fredagsrock) og en dejlig overnatning midt i hovedstaden?

Så giver Tivolipakken jer det hele til en supergod pris.

Det perfekte startsted til at opleve eventyrlige Odense.

Med Odensepakken bor I lige i centrum, kun 5 minutter 

fra H. C. Andersens hus, og så endda til byens bedste pris.

Par-pakken indeholder:
• Overnatning for 2 personer

 på CABINN City, Express, 

 Scandinavia eller Metro

• Commodore-dobbeltværelse

• Lækker morgenbuffet

• Indgang til Tivoli (uden kø)

Lufthavnspakken indeholder:
• Overnatning for 2 personer på Cabinn Metro

• Commodore-dobbeltværelse

• Lækker morgenbuffet 

• Fri parkering i 1 uge hos os under ferien

Familiepakken indeholder:
• Overnatning for 2 personer

 og 2 børn (0-7 år) på 

 CABINN Express, 

 Scandinavia eller Metro

• Standard-familieværelse

• Lækker morgenbuffet

• Indgang til Tivoli (uden kø)

 Odensepakken indeholder:
• Overnatning for 2 personer på Cabinn Odense

• Commodore-dobbeltværelse

• Lækker morgenbuffet 

 OBS: Tilbuddet gælder kun fra 1.7 til 12.8 og fra 1.12 til 1.1

ALL YOU NEED TO SLEEP

OPLEV DANMARK MED
3 VARME SOMMERTILBUD

DKK

 499,-PR. PERS.

DKK

 299,-PR. PERS.

DKK

 249,-PR. PERS.

DKK

 450,-PR. PERS.

INFORMATION & HOTELBOOKING:  TLF. 33 38 56 10  •  E-MAIL: SALES@CABINN.COM  •  WWW.CABINN.COM



Fakta: Bogen er delt op i fire vandreture, 
to forskellige uptown, en i midtown og en 
downtown. Afstandene er større, end man 
regner med, så det er en god idé at strække 
dem over et par dage, hvis man vil shoppe, 
på museum og restaurant ind imellem.

Transport: Den nemmeste måde at komme 
fra bydel til bydel, hvis man ikke vil gå fra den 
ene ende af Manhattan til den anden, er med 
subway’en. Køb et MetroCard på subway-
stationerne til 10 eller 20 dollar, det giver 4-9 
enkeltture. 

Ophold: Det mest autentiske sted er at bo 
på er det legendariske Chelsea Hotel, hvor 
Andy Warhol optog flere af sine film, og hvor 
hans muser og medvirkende boede. Han 
havde også et blødt punkt for det luksuøse 
Plaza Hotel ved Central Park syd. I starten 
kom han der for at møde sine store idoler fra 
filmens verden, han elskede at spise middag 
i Palmehaven og til sidst lykkedes det ham 
at komme med til Truman Capotes kendte 
Black & White maskebal i 1966.

Info: littlebookroom.com,  andymonument.
com,  hotelchelsea.com, theplaza.com

rejseinfo

De entreprenante McNally-brødre, som 
har præget restaurantscenen i New York i 
mere end et kvart årdhundrede, forvandlede 
Towers Cafeteria fra 1930erne på West Broad-
way helt sydpå i Tribeca til yuppie-årtiets it-
restaurant Odeon med interiøret intakt. 

Her flokkedes modefolk, skuespillere, 
filminstruktører, skribenter og kunstnere. 
Og Andy Warhol elskede stemningen i bras-
seriet, men spiste kun lidt og drak sjældent. 
Gæsterne på Odeon var nogle af de første, der 
hørte om hans død 22. februar 1987, da en for-

tvivlet Basquiat vaklede ind og bare stønnede 
»Andy«, inden hans hoved ramte bordpladen 
og væltede en masse drinks. 

Jeg holder fast i min Tabini Martini, stedets 
kendte orange-martini med mynte og lime-
juice, og sender Andy Warhol en tanke.  B

»Andy Warhol’s New York City« 
af Thomas Kiedrowski
ISBN 978-1-892145-93-2

Caffé Reggio hævder at have introduceret cappuc-

cino i New York. Stedet var populært for beat-poeter 

i 1950erne, Warhol kom her efter skudepisoden 

i 1968. Caféen er for mange nok mere kendt fra 

filmene Godfather 2 og Shaft.

Andy Warhol var rigtig glad for at komme på frokost-

restauranten Serendipity3, fordi han her kunne få 

kontakt med de store pinger i reklamebranchen. Nu 

til dags kommer her mest turister, ikke på pilgrims-

færd for ham, men enten fordi de er tiltrukket af 

dessertmenuen eller som disse unge fra Miami, fordi 

de vil opleve stedet fra den romantiske komedie 

»Serendipity« fra 2001 med Kate Beckinsale.
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Lad os fi nde det rigtige krydstogt for dig

Luksuskrydstogt i Middelhavet 
Middelhavet om bord på stilfulde
Solstice fra Barcelona. 13 vidunderlige
dage med ren forkælelse inkl. fl y

 Balkon fra 18.140,-       fra 12.950,-
www.nyhavn.dk/2451 

Sydøstasien luksuskrydstogt 
Indien, Burma, Andaman, Thailand og 
Singapore. 30 dages kulturoplevelser 
og forkælelse. Rejs 28. november

  fra 45.990,-
www.nyhavn.dk/4415 

Antikkens Middelhav
Fra den evige stad Rom til Athens Akro-
polis og den antikke by Efesos til de 
fascinerende ruiner på Kreta, 8 dage

  fra 9.875,-
www.nyhavn.dk/1530 

50 dage Barcelona til Sydney
Luksuskrydstogt fra Gaudis Barcelona 
til Utzons Sydney med en perleræk-
ke af oplevelser. Rejs 26. oktober

  fra 55.590,-
www.nyhavn.dk/4379 

På et krydstogt pakker du ud en gang for alle, hvorefter det ene skønne rejsemål efter det andet 
byder dig velkommen. På skibet venter masser af underholdning og forkælelse. Nogle skibe er 
sejlende byer, andre små og intime. Nogle er perfekte til børn, andre fyldt med romantik. Tal med 
os om dine drømme, så fi nder vi det rigtige krydstogt for dig. 

nyhavn.dk 
tlf. 70 26 24 31



checkin
Ø

Af Jacob Lange // rejseliv@berlingske.dk

HVAD THE STANDARD  HVOR THE MEATPACKING DISTRICT, NEW YORK  HVORFOR SELV OM MAN NATURLIGVIS 
KAN BO BILLIGERE, ER DET SVÆRT AT FORESTILLE SIG, AT DET KAN BLIVE MEGET MERE HIPT END PÅ THE STANDARD

Væggene på værelserne er af nøddetræ.

Alle værelser har vinduer fra gulv til loft.

Første indtryk
Lobbyen på The Standard er chickness på 1. 
klasse. En fast politik på hotellet er, at selv per-
sonalet skal være en del af det, gæsterne kom-
mer for. De rå mængder af kunstnere, forfatte-
re, musikere og modeller in spe, der venligt og 
kyndigt tager imod gæsterne, er således selv 
en del af attraktionen. 

Fra lobbyen fortsætter gæsterne ind i en 
verden af små designmæssige oplevelser, der 
alle understreger The Standards status som 
boutique hotel.

Værelset

Alle 337 værelser har gulv-til-loft-vinduer, og 
i flere af badeværelserne er det kun træ-per-
siennernes vinkel, der afgør, om man har fri 
udsigt over Hudson River. 

Især om aftenen strømmer byens lys ind 
og slører det faktum, at i hvert fald de mindst 
dyre værelser er relativt små. Heldigvis er det 
traditionelle skrivebord erstattet af et lille 
loungeområde, der øger anvendelsen af væ-
relset, og loftets og væggenes nydelige apte-

ring i nøddetræ omsvøber gæsten som på 
en båd.  Sengetøjet er bedste kvalitet bom-
uld, der smyger sig sommerfugleblødt om 
kroppen.

Mad og drikke

The Standard kan prale af en af byens 
bedst beliggende skybars. Le Bain (der 
også går under navnet The Boom Boom 
Room) på 18. etage kunne således være 
taget direkte ud af en Dean Martin-setting 
fra Las Vegas i 1960erne. Den kunstgræs-
klædte udendørsbar, som man når via The 
Black Room Bar (der i øvrigt har indendørs 
swimmingpool), kandiderer uden tvivl 
til titlen som verdens højest beliggende 
country club. 

Hotellet har én rigtig restaurant – The 
Standard Grill – hvor chefkok Dan Silver-
man har skabt et fransk-inspireret me-
nukort med bl.a. omelet med kaviar og 
crème fraîche og lækre amerikanske spe-
cialiteter som New York ribeyes og Long 
Island duck. Ligeledes råder hotellet over 
en lille loungerestaurant med dj og cock-
tails, hvor man også kan få små Middel-
havs-inspirerede retter. 

Desuden er hotellets Biergarten som 
taget ud af Bayern, hvor øl, pretzels og fine 
pølser er på menukortet. 

Særligt

The Standard ligger i udkanten af The 
Meatpacking District, og fra næsten alle 
værelser er der udsigt over Hudson River, 
Uptown og Downtown og den nu ned-
lagte togstrækning The High Line, der lø-
ber under hotellet og i dag fungerer som 
en lille botanisk perle midt i storbyen.

Plus

Hotellet ligger i gåafstand til det charme-
rende Chelsea-distrikt. Ydermere er hotel-
let bygget fra scratch – delvist af genbrugs-
materialer fra nedrevne ejendomme 
rundt om i kvarteret, der i de senere år har 
gennemgået en enorm forvandling fra råt 
til hot. 

Minus

Ved første øjesyn virker hotellet som en 
uskøn kolos, der på høje betonstylter er 
landet blandt kvarterets ellers lave lager-
bygninger. Hotellets næsten ubrudte glas-
facade er dog knækket på midten som et 
hængsel, og det giver det brutale udseende 
et koket og overraskende let udtryk. Ter-
rasser på værelserne må man desværre 
lede forgæves efter.  

Pris 

Fra 3.000 kr. 

Info

standardhotels.com/new-york-city  

The Standard ligger 

lige over The High Line 

i Meatpacking District. 
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Giv dig tid til nogle uforglemmelige dage langs Norges kyst med Hurtigruten.
På en kort tur fra Bergen til Tromsø inviterer vi dig ind i naturperlen Geiranger-
fjorden. Hvis du deltager i vores udflugter, kan du opleve gletsjeren Svartisen
eller en fartfyldt RIB-safari i Saltstraumen. Oplevelserne er blot en flyrejse væk.

Flere tilbud på www.hurtigruten.dk eller kontakt dit rejsebureau

*Fly København-Bergen og Tromsø-København.
Tilbuddet gælder i perioden 1/7–14/9.
Vi tager forbehold for ledig kapacitet på skib og fly.

©
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Lofoten, det livlige Tromsø og
NORSKE FJORDE

Fly inkluderet

tur/retur København*

7547,-
Inkl. morgenmad og indv.

db. kahyt p
r. person i perioden

15/8–14/9

Fire dages

sejlads





Af Ninne Hoffmann
// rejseliv@berlingske.dk

»Mor, det er ikke noget med loops, 
vel?« spørger Max på 12 år be-
kymret, mens bøjlen lukkes 

over vores skuldre. 
Jeg smiler og ryster på hovedet, men jeg har in-
gen anelse. Jeg ved blot, at dette skal være for-
lystelsen over dem alle, 
»Harry Potter and the Forbidden Journey« i 
forlystelsesparken Universal’s Islands of Ad-
venture i Orlando, Florida. 
Og ved, at med en sådan popularitet trækker 
den lange køer med timers ventetid, så vi er 
stået tidligt op og er klar, da parken åbner kl. 
9. Der er et mylder, som var der udsalg, og 90 
procent af de besøgende styrer direkte mod 
Harry Potter-delen af parken. 
Vi overhaler flere familier undervejs, hvor 
fædre til sidst tager deres småbørn under ar-
men og sætter spurten ind. Ingen har lyst til at 
stå i kø i timevis, og slet ikke med utålmodige 
børn. 

Vi går gennem porten og befinder os nu i 

selveste Diagonalstræde. Alle butikkerne lig-
ger på rad og række og Mira på 14 år, som er 
kæmpe Harry Potter-fan, er fuldstændig eks-
tatisk og trækker kameraet frem. Jeg minder 
om, at vi skal videre, men indser dog, at det 
måske er en god idé at tage fotos, inden områ-
det invaderes af flere fans. Jeg har ikke læst bø-
gerne og har kun set en halv film, men det er 
alligevel fascinerende at opleve glæden blandt 
børnene, når de ser noget velkendt.

Vi passerer »Zonko’s« og »Ollivanders« og 
går mod Hogwarts, hvor hovedforlystelsen 
befinder sig. Slottet er nærmest en tro kopi i 
fuld størrelse, og igen må kameraet frem. In-

den vi lægger alle genstande i et skab, der låses 
med vores fingeraftryk, og så betrædes even-
tyret. 

Vi er heldige og oplever kun 20 minutters 
ventetid, men netop i denne forlystelse er ven-
tetiden en del af oplevelsen, da køen bringer 
os rundt i velkendte områder og viser effekter 
fra filmene. 

Således går vi gennem et af drivhusene og 
videre ind på slottet, hvor malerierne på trap-
pen taler med hinanden. 

På Dumbledores kontor træder Dumble-
dore frem og taler til os, og i et undervisnings-
lokale står Harry, Hermoine og Ron på en bal-
kon. Hermoine kaster en besværgelse og sne 
daler ned over os. 

Det er visuelt meget realistisk og rart, at det 
ikke er udklædte folk, men den originale vare 
via projektor. t

De ægte fans er udklædt, en engelsk pige 
bag os er iført kappe og Mira har sin Muggle 
(Ikke-magiker) T-shirt på. 

Hver gang vi passerer en kendt genstand, 
lyder det begejstret fra Mira på dansk og med 
samme begejstring på engelsk bag os: »Ih, 

Harry Potters magiske verden

Hverdag i Diagonalstræde i Universal Studios.

Magi. I Orlandos forlystelsesmekka er tidens største trækplaster Universals 
»The Wizarding World of Harry Potter«, hvor besøgende fra hele verden drages 
mod den velkendte verden af troldmænd og tryllestave.
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Samtlige kør-selv priser er pr. person inkl. fl y, billeje og overnatninger v/2 voksne og 2 børn under 12 år medio september. Rejser med dansk rejseleder er inkl. fl y, hotel, transport i henhold til program.

STORSLÅEDE FERIEOPLEVELSER

OVER THERE…

Få mere inspiration på www.fdm-travel.dk/usa og www.fdm-travel.dk/canada     Ring til en af vores 44 nordamerika-specialister på 70 11 60 11

Besøg et par vingårde i Niagara-området fx det familieejede Château des Charmes, 

der er kendt for en skøn dessertvin. Joan Dahl Juelshøj, Canada-specialist

Den amerikanske østkyst

Vil du nyde det smukke New England, mærke pulsen i New York  

og opleve magtens centrum i Washington D.C. så prøv fx

 
New England’s Best – 7 dages kør-selv ferie fra kr. 7.430

Nyd det vidunderlige landskab, storbyen Boston, lækker friskfanget 

seafood og de smukke bjerge i White Mountains.

 
Eastern Triangle – 9 dage med dansk rejseleder kr. 15.595

Oplev det østlige USA med fokus på museer, shopping, historie, 

magt og underholdning. Rejs 19. aug., 9. sept. eller 14. okt.

 

Den amerikanske vestkyst

Vil du opleve nogle af de gigantiske storbyer og den fantastiske 

natur i de storslåede nationalparker, så prøv fx

 
Pure Nature of the West – 11 dages kør-selv fra kr. 7.855

Få serveret de største natur- og storbyoplevelser i Californien og 

det vestlige USA på en drøm af en rundrejse.

 
Wonderful West – 14 dage med dansk rejseleder fra kr. 18.895

Besøg nogle af de imponerende nationalparker, den smukke cali-

forniske kyst samt San Francisco og Los Angeles. Rejs 4. sept.

 

Canada fra kyst til kyst
Drømmer du om at smage på skønne lokale vine, se imponerende 

hvaler og opleve den mest fantastiske natur, så prøv fx

 
Ontario Wineries & resorts – 6 dages kør-selv fra kr. 8.495

Kom med udgangspunkt i Toronto forbi imponerende Niagara Falls 

og op gennem Ontario provinsen med de mange vingårde.

 
Canada, Coast to Coast – 12 dage med dansk rejseleder kr. 22.590

Kom tværs over landet, hvor de smukke nationalparker og de store 

oplevelser ligger som perler på en snor. Rejs 16. sept.

LIKE US PÅ

FACEBOOK
FÅ DEL I VORES REJSEGLÆDE, 

TILBUD, KONKURRENCER MM. 

DU FINDER OS PÅ FACEBOOK.COM/FDMTRAVEL 



se! Fordelingshatten!« »Oh look! The sorting 
hat!« 

Herefter placeres vi på række i forlystelsen. 
Det er ubeskriveligt. Et kæmpe lærred omgi-
ver os, hvor vi »flyver« efter Harry på sin kost. 
Vi bliver kastet frem og tilbage, og en kæmpe 
drage spyer ild fra sit frådende gab. Vi mærker 
varmen mod vores ansigter. 

I et ryk er vi videre, kæmpe edderkopper 
»spytter« os i hovedet. Videre i mørket, hvor 
uhyggelige væsener (dementorer) omringer 
os. 

Men naturligvis kommer Harry os til und-
sætning og lettere fortumlet 
vakler vi ud i dagslyset.

Vi går parallelt med køen 
og tager billeder. Det er super-
smart, da vi så har god tid til at 
få alle detaljerne med.  

Og så skal der shoppes. 
Børnene ønsker sig en tryl-

lestav til 30 dollars, men hel-
digvis får vi en lille ceremoni 
med i købet, hvor en ekspedient hjælper med 
at udvælge den helt rigtige model efter fødsels-
dag og interesser. Butikkerne er små, og der 
er en klaustrofobisk masen og skubben, men 
Mira vil handle i de rigtige butikker, selv om  
udvalget i den store Universal-butik ved ho-
vedindgangen er stort set det samme. 

Så vi må i slikbutikken Honeydukes, hvor 
græskarjuice, fjerpenslikkepinde og chokola-
defrøer ryger over disken. Mira køber en »pyg-
mæpuffel« i Zonko’s, Max får »et gyldent lyn« 
og så spiser vi – naturligvis – frokost på »The 
Three Broomsticks«. 

Tidligt, så vi slipper for kø. Og bagefter, en 
stor oplevelse rigere, har resten af dagen til at 
se resten af Universal Studios.  B

Entré
 H Universal har to forlystelsesparker i Orlando, Universal Studios og Universal’s Islands of Adventure.

 H En dagsbillet for voksne koster 85 dol-lars, børn (3-9 år) 79 dollars.
 H Der er forskellige rabat muligheder, hvis 

man besøger begge parker.
 H universalorlando.com

Gode råd
 H Medbring et engangsregnslag, hvis de våde forlystelser skal prøves. Det koster 8 dollars i parken. 

 H Et skab til opbevaring koster 10 dollars.
 H Alle billetter scannes ved indgangen og parres med fingeraftryk, så køb ikke andres billetter.

 H Kom en halv time, inden parken åbner og sæt kurs direkte mod de forlystelser, I helst vil prøve, for at slippe for lange køer. Alternativt kom sent og prøv dem til sidst, når familierne med små børn er taget hjem. 

 H Spis frokost før kl. 12 eller efter kl. 14 for 
at slippe for »lunch-hour« køerne (det er ikke tilladt at medbringe madpakker)

 H Medbring skiftetøj – man bliver våd af vandrutsjebanerne.
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Kontakt vores rejsespecial ister på rejs@prof i l re jser .dk el ler på 77 33 55 00
Se �ere tilbud på www.pro�lrejser.dk · Medlem af RGF nr. 2356

Et eventyr for alle

River Rafting
fra kr. 375,-

Planlæg det perfekte USA-eventyr
og bestil dine udflugter hjemmefra Cowboys & Indians

14 dage /13 nætter
Hør de tordnende hove fra frit galoperende Mustangheste i South Dakota.
Besøg de �re præsidenter ved Mount Rushmore, og kom tættere på General
Custer og Buffalo Bill. Lad Yellowstone imponere dig med sit rige dyreliv og
nyd herefter en af verdens smukkeste bjergkæder, The Teton Range. Snup en
enkelt brew på en rigtig cowboybar og padl med ud på en underholdende river
rafting tur. Yee aw!

Pris pr. person v/2 personer
fra kr. 15.395,-

Inkl. �y, 13 nætter i dobbeltværelse samt billeje & guidebog

Discover Utah
12 dage / 11 nætter
Fantastiske Las Vegas eller “City of Lights”, er den ultimative legeplads for
voksne og udgangspunktet for denne kør selv ferie. Oplev det fantastiske
natursceneri i Zion National Park og hengiv dig til udsigten over Grand Canyon.
En ridetur i fascinerende Monument Valley og et brusende river rafting eventyr
i Canyonlands er blot nogle af mulighederne på denne fantastiske tur.

Pris pr. person v/2 personer
fra kr.12.995,-

Inkl. �y, 11 nætter i dobbeltværelse samt billeje & guidebog

Kør
selv ferie
USA

Poker i Vegas
fra kr. 1.325,-
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 Yeehaa. Mere autentisk bliver cowboy-legen 
ikke – på Wildcatter Ranch i det nordlige Texas, hvor 
dagene går med ridning og skeet-skydning.

Af Leif Poulsen
//lp@rejseliv.dk

Jeg berører let Sandys flanker med 
hælene, og minsandten: Hesten be-
væger sig fremad. Forud er gået in-
struktionen for en helt uøvet rytter, 
der er bange for dyr større end katte.

Den instruktion har cowboyen John stået 
for. 

Iført Stetson-hat, ternet skjorte, Wranglers, 
høje cowboystøvler og et bæltespænde på 
størrelse med en rødspætte. 

»Skyd hofterne frem, hold løst i  tøjlen med 
én hånd og læg den anden på saddelknappen. 
Vil du dreje til venstre, så før hånden let til 
venstre, så hesten mærker et let pres mod hal-
sen – modsat hvis du vil til højre. Vil du stoppe, 
så før tøjlen tilbage – og vil du bakke, så træk 
lidt længere tilbage. Nu ved du hvordan Sandy 
reagerer, skal vi så se at komme af sted?«

Der er nu ikke meget Clint Eastwood over 
scenariet, da jeg træder op på skamlen for at 
lette adgangen til Sandys ryg, men op kom-
mer jeg og af sted er vi. Midt i et grønt eventyr, 
som jeg slet ikke havde forestillet mig i Texas. 
Man tænker mest på varmehelvede og for-
blæst ørken, men her lyser de bløde bakker 
grønt, så langt øjet rækker ud i intetheden.

FOR DER ER MASSER AF STEDER  at ride hen 
på Wildcatter Ranchs seks millioner kvadrat-
meter, et areal godt og vel på størrelse med 
Mandø. Det er forår i Texas, temperaturen er 
omkring de 30 grader og rundt om os blom-
strer de gule kaktusser om kap med blå blom-
ster. Sandy går i midten af rækken af heste 
med turister, og sandt at sige er der ikke meget 
arbejde med at styre hesten, der vist har prø-
vet turen før. 

Til gengæld er der rigelig tid til at nyde tu-
ren gennem det høje græs, hvor andre ture har 
skabt smalle stier, som John på førerhesten 
følger. Nede til højre kan vi på et tidspunkt se 
den vildtstrømmende Brazos flod, hvor grib-
be kredser i opvindene over de grønne bakker. 
Intet under, at de lokale indianere, der boede 
på den anden side af floden, var stærkt util-
fredse med at blive tvangsflyttet til Oklahoma 
i 1860erne. Men deres fødegrundlag, buffalo-
erne, forsvandt med de hvides fremdrift mod 
vest.

Vores cowboys to hunde følger ejerne i tykt 
og tyndt, og selv denne varme formiddag su-
ser de rundt efter hinanden i græsset. Jeg for-
nemmer, at vi er redet i en stor bue og er på vej 
tilbage, og efter et par timer dukker ranchen 
op igen. 

Vi rider ind i folden, hvorfra man se den en-
lige oliepumpe, der i evig bevægelse bringer de 
dyrebare dråber op. »Den er egentlig bare for 
sjov,« siger ranchens ejer, Anne Street Skipper, 
hvis familie blev hovedrige på olie-eventyret i 
Texas. 

Den enlige pumpe i baghaven giver kun 
25.000 kroner om måneden. 

Sandy står stille i folden og der skal to mand 
til at trække mig baglæns ned af hesten. Mine 
hofter er helt låst.

DET ER STADIG  tidlig eftermiddag, og vi kø-
rer forbi ranchens rustikke træhuse med sui-
terne med udsigt over floden, forbi hovedbyg-
ningen med hotelværelserne og restaurant og 
bar. På vej mod et andet af Wildcatters Ranch-
tilbud: skeet-skydning, som vi kalder lerdue-
skydning. Ranchen har masser af plads, så vi 
kører ti minutter, inden vi når til pladsen, hvor 
de små skydehuse er opstillet, snildt indrettet, 
så man ikke kan komme til at skyde på hinan-
den.

BANG!! 
Jeg er forbløffet over bragets lydniveau, da 

jeg første gang trykker på det dobbeltløbede 
jagtgeværs aftrækker og rekylen sender mig et 
halvt skridt baglæns – av min skulder. Ramte 
jeg mon lerduen, glemte at kigge efter? Nej, 
smiler John, skuddet gik en halv meter bag 
den. 

BANG!! Sender næste skud mod den ler-
due, der kommer direkte mod mig – og pling, 
leret opløses i småstumper.

Det er skægt, det her, mændene står og trip-
per for en ny tur med to skud i bøssen, mens 
kvinderne i gruppen lidt efter lidt mister in-
teressen og kryber ind i skyggen. Der er seks 
forskellige affyringsramper for lerduerne, så 
de kan komme forfra, fra siderne, bagfra og 
lavt eller højt. Med to lerduer fra hver sin side 
kræves den yderste koncentration for bare at 
ramme én af dem, men det er uventet sjovt at 
prøve.

»Ja, vi havde en tysk gæst her, som syntes, 
at al det våben-halløj var noget overdrevet no-
get, men han prøvede det første dag og endte 
med at bruge fem æsker patroner,« griner 
John. »Han kom også dagen efter og forlod os 
med en blå skulder og en ny hobby rigere.«

Høreværnene har reddet hørelsen og vi kø-
rer tilbage til ranchens hovedområde – forbi 
folden med langhornskvæget og op til swim-
mingpoolen, der er bygget på den der særlige 
uendelighedsmåde: Når man ligger i poolen 
og køler sig, ser det ud, som om poolen aldrig 
slutter og man har den mest fabelagtige ud-
sigt over Brazos floden og det grønne, nord-
lige Texas, som netop her, ganske tæt på byen 
Graham, har været hjemsted for mange af 
de skæbner, der blev en del af det vilde vest. 
Idéerne til mange westerns og amerikanske 
tv-serier er hentet netop her, hvor efterkom-
merne af filmenes rollemodeller stadig bor. En 
ny omgang af tv-serien Dallas er ved at blive 
optaget i nærheden.

DET ER BLEVET AFTEN,  og vi sidder bænket 
i Wildcatter Steakhouse efter en tur i baren 
Blow Out. Opkaldt efter det store olie- og gas-
blow out i 1985, hvor ejeren, Anne Street Skip-
pers mand, brød igennem til det sidste 
store olie- og gasfund i området. 

Så navnet Wildcatter Ranch er Ø
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egentlig et ord for at prøve noget nyt: Kunne 
det tænkes, at man kunne åbne en arbejdende 
ranch for turister? Det kunne det, og Anne 
Street Skipper slog tre rancher sammen og 
fik tilsammen seks millioner kradratmeter at 
boltre sig på. 

En wildcatter var en person, der søgte ef-
ter guld, hvor der ikke var sikkerhed for guld-
fund. 

»Vi vidste jo ikke, om sådan et sted her ville 
falde i turisternes smag,« siger Anne Street 
Skipper. »Men det er sådan her en ranch i Tex-
as ser ud, og vi ville gerne give vores kærlighed 
til den måde at leve på videre til gæsterne. Og 
vores ranch er speciel, fordi vi bringer noget 
autentisk med – familiens grandforældre var 
buffalo-jægere her.«

»Man kan jo sagtens køre ind til Forth 
Worth og gå på ko-museet, som viser fortiden, 
men her viser vi, hvordan et ranchliv leves i 
dag. Vi rider, vi skyder, vi sejler i kano, vi fisker 
og vi tager rundt på ranchen med gæsterne.«

Mange af gæsterne er fra Texas, og de er her 

typisk to-tre dage. Men 40 procent af gæsterne 
er udlændinge, og det er flest englændere, der 
har fundet vej til Wildcatter Ranch.

Jeg trækker mig tilbage til min veranda ef-
ter middagen og sætter mig i den overdimen-
sionerede gyngestol – alt i Texas er stort. Jeg 
havde bestilt bare en halv tallerken af de lo-
kalt berømte spareribs til middag, og ind kom 
et fad med spareribs til et mindre selskab. 

Jeg kommer i tanke om skiltet uden for ter-
rassen: »Pas på: Klipper – slanger.« Hallo, vi er 
i Texas, er det ikke noget med masser af klap-
perslanger? 

Nå, advarslen gælder sikkert de hede dage, 
hvor klapperslangerne soler sig på klipperne. 
Det gælder sikkert ikke om natten, hvor der 
er rigtig, rigtig mørkt i det nordlige Texas, så 
jeg kigger på stjernerne. Indtil jeg blunder lidt 
hen.  B

Rejseliv var inviteret af Dallas/Fort Worth 
International Airport og KLM. 

Mød Texas cowgirls

Bag enhver stærk cowboy står en endnu stærkere cowgirl. Sådan kunne man måske omskrive 
det gamle ordsprog, at bag enhver succesfuld mand står en kvinde. I hvert fald har Forth Worth 
sit eget nationale cowgirl-museum, der er en hyldest til de kvinder, der var med til at skabe en 
tilværelse i det vilde vesten.

Museet er ikke bare en hyldest til berømte kvinder, her fortælles historierne om ganske al-
mindelige kvinder, der havde styrken til at møde den barske tilværelse og gjorde en forskel. Her 
vises masser af genstande og billeder fra Texas historie, her er pistoler, geværer, lyserøde cow-
boystøvler og flotte cowboyhatte.

 Y cowgirl.net

Langhornskvæg i gaderne

Det historiske kvarter i Forth Worth, Stockyards District, er lidt af en turistfælde, men egentlig 
meget skægt at opleve. Da jernbanen kom til og afløste de store kvæg-drifter, var det her, kvæget 
blev solgt og samlet før transporten, og hver dag ledes en lille flok langhornskvæg ned ad hoved-
gaden af cowboys. 

Det er muligvis ikke den helt store oplevelse, men det er skægt at gå rundt i kvarteret, der er 
spækket med forretninger med cowboy-udstyr, barer og restauranter. Tag bare salonen White 
Elephant Saloon – her sparker man svingdørene ind som i en cowboyfilm og møder gæsterne 
ved den lange bar. De allerfleste er iført standard-udstyret: Stetson-hat, cowboystøvler og over-
dimensioneret bæltespænde.

Billy Bobs Texas

Her taler vi om verdens største Honky Tonk – altså et sted med barer med underholdning og le-
vende musik. Billy Bobs ligger midt i Forth Worths historiske distrikt og huse 6.000 mennesker i 
de 30 barer. Her er drivende country-musik flere gange om ugen, selveste Willie Nelson spillede 
under åbningen i 1981, og flest flasker øl blev solgt i 1986 til en koncert med Hank Williams Jr., 
16.000 flasker øl. Midt i Billy Bobs er der en arena til professionel tyreridning.

Ø

Tre ting at lave 

 18. REJSELIV . BERLINGSKE . SEKTION 4 . LØRDAG 09. JUNI 2012

EN VERDEN AF REJSER

Hos DANexplore skræddersyer 
vi individuelle eventyrrejser til 
hele verden efter dine ønsker.
Hvad drømmer du om ?

Udforsk en verden af rejser på www.danexplore.dk eller ring til en af vores erfarne rejsekonsulenter på tlf. 86 40 88 44

Camperferie - spar 10%  

Camperferie i USA, Canada, New 
Zealand eller Australien. Spar 10% 
på camperlejen - book senest
d. 30. juni 2012.

335,-fra

Medlem af Rejsegarantifonden nr. 288

Thailand  - Rundrejse

Udforsk sprudlende Bangkok og 

overnatninger er på 4-stjernede 
hoteller. 

7.995,-fra

Skiferie til Banff, Canada

og berømte puddersne. Banff 

god pris. 10.955,-fra Dagspris *



Rejselivs udsendte inden hoften har låst sig og alt stadig ånder idyl ...

Det nordlige Texas er om sommeren grønt og frodigt – her fra poolen er der udsigt  til Brazos-floden, hvorfra Comanche-indianerne blev 

tvangsflyttet fra i 1860erne.

De rustikke suiter er indrettet, så de hver især fortæller historier om områdets udvikling – fra indianertiden til de store olie-boom, som 

gjorde Texas stærkt eftertragtet.

Transport: KLM har netop genoptaget ruten 
til Dallas, Texas. Fra København flyver KLM via 
Amsterdam fem gange om ugen. Returpriser 
starter ved 6.100 kr.

Ophold: To nætter i suite på Wildcatter Ranch, 
velkomstdrink, 250 kroners gavekort til The 
Steakhouse, morgenmad og halvanden times 
ridetur koster 3.200 kr. for et par. En enkelt 
overnatning i dobbeltværelse på hotellet koster 
fra 700 kr.

Bedste rejsetidspunkt: I princippet hele året, 
men i sommermånederne er det ulideligt hedt 
i Texas. 

Info: Wildcatterranch.com, forthworth.com, 
klm.com

rejseinfo

USA

DALLAS, TEXAS
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ATLANTISREJSER.DK – TELEFON 7022 4840
– hver rejse er et eventyr

FLY FRA KØBENHAVN OG BILLUND MED SAS OG JETTIME • TRANSPORT T/F LUFTHAVNEN ER INKL . I PRISEN • DANSKE REJSELEDERE

En god ferie er en, I aldrig glemmer igen.
Hvor alle sanser bliver udfordret og fyldt
op af indtryk. Hvor I finder sammen
igen eller måske bare er sammen –
alle sammen. Bestil sådan en ferie på
atlantisrejser.dk

Rejs i Juni
fra 1.999,-

SHARM EL SHEIKH
Sol, strand, hav og varme. Bo på Maritim
Jollie Ville Peninsula Sharm El Sheikh 4*
Populært familiehotel med gode faciliteter
og rummelige værelser. 1 uge med fly og
hotel med All inclusive.

TYRKIET
Happy Elegant 4* er et moderne hotel
med pool, adgang til strand. 1 uge med
fly og hotel med all inclusive.

DJERBA
Paradisøen i Middelhavet. Bo på Isis
Thalasso & Spa hotel 3*, 1 uge inkl. f ly og
hotel med All Inclusive.

GIV UNGERNE EN
UFORGLEMMELIG OPLEVELSE
– PÅ EN AF VORES SKØNNE DESTINATIONER

Rejs i sommerferien fra: 4.699,- Rejs i sommerferien fra: 4.999,- Rejs i sommerferien fra: 3.899,-



 

Alaska

Berømt for: Rå natur med blandt 

andet verdens største bjørne 

Kendt: Politiker Sarah Palin

Bonusinfo: Den laveste tempe-

ratur målt i Alaska er -62 i 1971

Washington
Berømt for: Staten, hvor Starbucks, 

Nirvana og Twin Peaks blev opfundet

Kendt: Grundlægger af Microsoft, Bill 

Gates

Bonusinfo: »Bølgen« – som oftest ud-

føres på stadions – blev opfundet her

Texas
Berømt for: Olie, ranches og Lyndon B. 

Johnson Space Center

Kendt: Præsident Lyndon B. Johnson

Bonusinfo: Det er i Dallas forbudt at eje 

en realistisk-udseende dildo 

New Mexico
Berømt for: Adobe arkitektur (fir-

kantede huse af soltørret ler) og 

Roswell – USA’s UFO-hovedstad

Kendt: Skuespiller Demi Moore

Bonusinfo: Verdens største 

varmluftballon-festival afholdes 

hver sommer her

Arizona
Berømt for: Grand 

Canyon og kæm-

pekaktusser

Kendt: Politiker John 

McCain

Bonusinfo: Man kan 

ryge i spjældet for at 

fælde en kaktus

Californien
Berømt for: Hollywood 

og det liberale San Francisco 

Kendt: Golfspiller Tiger Woods

Bonusinfo: Hver 8. amerikaner 

bor i Californien

Utah
Berømt for: Mormoner og 

området omkring Monument 

Valley, hvor utallige westerns 

er optaget

Kendt: Den lovløse Butch 

Cassidy

Bonusinfo: Mottoet i Utah er 

»7 am is NOT too early to ring 

doorbells for Jesus«

Nevada
Berømt for: Death Valley 

og spillebyen Las Vegas 

Kendt: Tennisspiller Andre Agassi

Bonusinfo: 300 par vies dagligt i 

Las Vegas Colorado
Berømt for: Rocky Mountains, Colorado 

River og guld-feberen i 1800-tallet

Kendt: Sanger John Denver

Bonusinfo: USAs højeste bjergpas på 

4.024 meter ligger i Colorado

South Dakota
Berømt for: »Det lille hus på prærien« og 

Mount Rushmore, klippevæggen med de 

fire præsidenter

Kendt: Indianerhøvding Crazy Horse

Bonusinfo: Der afholdes hvert år kartoffel-

mos-konkurrence i byen Clark

Wyoming
Berømt for: Store øde vidder 

og verdens første nationalpark, 

Yellowstone 

Kendte: Politiker Dick Cheney

Bonusinfo: Wyoming er kendt 

som »the cowboy state«

Montana
Berømt for: »Big Sky Country« – det 

særegne landskab med bjerge i vest 

og flad prærie i øst

Kendt: Filminstruktør David Lynch

Bonusinfo: Verdens største snefnug 

på 38 centimeter er registreret her

Idaho
Berømt for: Kartofler, 

en tredjedel af alle kartofler i USA 

kommer herfra

Kendte: Skuespiller Lara Turner

Bonusinfo: Verdens første skilift 

åbnede i Idaho i 1936

North Dakota
Berømt for: Byen Rugby er det geografiske 

midtpunkt i Nordamerika

Kendt: Indianerhøvdingen Sitting Bull 

Bonusinfo: Dakota er Sioux-indianernes ord 

for »ven«

Nebraska
Berømt for: Statens enorme 

produktion af majs

Kendt: Skuespilleren Fred Astaire

Bonusinfo: Barbererne i 

Nebraska må ikke spise løg 

kl. 7-19

Kansas
Berømt for: Hvede-produktio-

nen, som er den største i USA

Kendt: Stumfilmsstjernen Buster 

Keaton

Bonusinfo: Dodge City er den 

mest vind-plagede by i USA

Oklahoma
Berømt for: Staten 

med flest tornadoer

Kendt: Skuespiller Brad 

Pitt

Bonusinfo: Oklahoma 

har uddannet flere 

astronauter end nogen 

anden stat

Oregon
Berømt for: Hovedstaden Portland er kendt 

som en af USAs bedste cykelbyer

Kendt: Disneytegneren Carl Barks

Bonusinfo: Har flere spøgelsesbyer end 

nogen anden stat

Hawaii
Berømt for: Strande, hula-hula-piger 

og Pearl Harbor

Kendt: Præsident Barack Obama

Bonusinfo: Mt. Waialeale på Kaui 

får 10 meter regn om året
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Kender du USA?

Iowa
Berømt for: Sine 55.000 

kvadratkilometer majsmarker 

Kendt: Skuespiller John Wayne

Bonusinfo: Verdens største 

jordbær findes i Iowa

Vermont
Berømt for: Sine landbrugs-

varer og frugtavl

Kendte: Von Trap familien slog 

sig ned her (The Sound of Music)

Bonusinfo: Killington Ski Resort er det 

største i det østlige USA

Missouri

Berømt for: Den 192 

meter høje kunstværk 

The Gateway Arch 

– porten til vesten

Kendt: Den lovløse 

Jesse James

Bonusinfo: Verdens før-

ste faldskærmsudspring 

skete ved St. Louis i 1912

Minnesota
Berømt for: Mall 

of America, verdens 

største indendørs 

butikscenter med 

520 butikker

Kendt: Forfatter 

F. Scott Fitzgerald

Bonusinfo: De 

fleste udenland-

ske immigranter i 

Minnesota er fra 

Tyskland

Wisconsin
Berømt for: Staten med 

flest mælkeprodukter 

(the dairy capital)

Kendt: Udbryderkongen 

Harry Houdini

Bonusinfo: Har 40.000 

km åer og vandløb

Illinois
Berømt for: Sears 

Tower i Chicago var 

med sine 441 meter 

verdens højeste byg-

ning fra 1973-1996

Kendt: Tegneserie-

mogul Walt Disney

Bonusinfo: Des 

Plaines var hjemby 

for den første Mc

Donald’s

Indiana
Berømt for: 

Motorløbet In-

dianapolis 500, der 

køres hvert år på 

Memorial Day

Kendt: Tv-værten 

David Letterman

Bonusinfo: Elek-

trisk gadelys blev 

opfundet her 

Michigan
Berømt for: Detroit, ver-

dens mest kendte bil-by

Kendt: Rapperen Eminem

Bonusinfo: Michigan har 

11.000 søer

Ohio
Berømt for: Amish-

folket

Kendte: Filminstruktør 

Steven Spielberg

Bonusinfo: Cleveland 

er hjemby for Rock and 

Roll Hall of Fame

West Virginia
Berømt for: Bjergrig natur med 

mange aktiv-ferie-muligheder

Kendt: Skuespiller Jennifer Garner

Bonusinfo: Mors Dag blev opfundet 

her i 1908

Kentucky
Berømt for: Udover de stegte kyllinger 

bl.a. bluegrass-musik og bourbon-destillerier

Kendt: Skuespiller Johnny Depp

Bonusinfo: Fort Knox huser verdens største guldlager

Tennessee

Berømt for: Countrymusik – med Memphis som centrum

Kendt: Sanger og skuespiller Dolly Parton

Bonusinfo: Hjemsted for Elvis’ hjem Graceland

Mississippi
Berømt for: 

Floden, bomulds-

dyrkning i slaveri-

perioden og 

borgerrettigheds-

kampe

Kendt: Forfatte-

ren John Grisham

Bonusinfo: Ted-

dybjørnen blev 

»født« her

Alabama
Berømt for: En ærkere-

publikansk landbrugsstat 

med stærk sydstats-

følelse 

Kendt: Tidl. udenrigsmi-

nister Condoleezza Rice

Bonusinfo: Sydstatsfla-

get blev skabt her

Louisiana
Berømt for: 

Sumpområder, 

cajunmad og 

New Orleans

Kendte: Musike-

ren Louis Armstrog

Bonusinfo: Det 

første Mardi Gras 

blev holdt i 1703

Florida
Berømt for: 

Storbyen Miami 

og de mange 

forlystelsesparker

Kendt: Skuespilleren Mickey 

Rourke

Bonusinfo: Clearwater er 

den by I USA med flest lyn-

nedslag pr. indbygger

Georgia
Berømt for: Sydstatscharme og 

»Borte med Blæsten«

Kendt: Borgerretsforkæmperen 

Martin Luther King

Bonusinfo: Coca-Cola blev opfun-

det af apotekeren John Pember-

ton i 1886

South Carolina
Berømt for: Tobaksdyrkning og college-

basketball 

Kendt: Standup-komikeren Chris Rock

Bonusinfo: Salamanderen har status af 

officiel stats-amfibie

Maine
Berømt for: Natur og skov. 90 pct. af 

Pine Tree State er dækket af fyrretræer 

Kendt: Forfatter Stephen King

Bonusinfo: Der vokser flere blåbær her 

end i nogle andre stater

New Hampshire
Berømt for: Det glødende efterår med 

rød-gyldne ahorntræer

Kendt: Forfatter John Irving

Bonusinfo: Man kan shoppe skattefrit

Rhode Island
Berømt for: Er den mindste af USA’s 

delstater – cirka halvdelen af Sjælland

Kendt: Sangerinde Linda Ronstad

Bonusinfo: I byen Newport er det forbudt 

at ryge pibe efter solnedgang
Pennsylvania

Berømt for: USAs fødested, det var 

her, forfatningen blev skrevet i 1787 

Kendt: Popkunstner Andy Warhol.

Bonusinfo: Verdens første computer, 

kom til verden her i 1946

New York
Berømt for: Byen af samme 

navn, også kaldet The Big Apple

Kendt: Sanger Barbra Streisand

Bonusinfo: Hovedstaden er ikke 

New York, men Albany

Af Rejseredaktionen

North Carolina
Berømt for: Oprindeligt Che-

rokee-stammens land, Smokey 

Mountains og sweet potatoes

Kendt: Skuespilleren Julianne 

Moore

Bonusinfo: Pepsi Cola blev 

opfundet af apotekeren Caleb 

Bradham i 1898

Arkansas
Berømt for: Eventyret med 

Wal-Mart butikskæden star-

tede i Arkansas i 1940erne

Kendt: Præsident Bill Clinton

Bonusinfo: Verdens-

mesterskabet i ande-kald 

afholdes i byen Stuttgart

Virginia
Berømt for: Er området, hvor 

de første engelske nybyggere 

slog sig ned

Kendt: USAs første præsident 

George Washington

Bonusinfo: Er opkaldt efter 

Elizabeth I – The Virgin Queen

Massachusetts
Berømt for: Uddannelse og USAs første 

universitet, Harvard University

Kendt: Præsident John F. Kennedy

Bonusinfo: P-pillen er opfundet her

Connecticut
Berømt for: God mad og toprestauranter i 

byen New Haven

Kendt: Skuespiller Meg Ryan

Bonusinfo: Statens indbyggere kaldes 

Nutmeggers

New Jersey
Berømt for: Tomater. Staten kaldes Garden 

State

Kendt: Rockmusiker Bruce Springsteen 

Bonusinfo: Her blev den elektriske guitar 

opfundet

Delaware
Berømt for: USAs første stat

Kendt: Olympisk bokser Sugar Ray Leonard

Bonusinfo: En af verdens største samlinger 

af rav findes her

Washington 
District of Columbia
Berømt for: USAs regeringsby og for-

bundshovedstad

Kendt: Den siddende præsident 

– pt. Barack Obama

Bonusinfo: Library of Congress indeholder 

mere end 800 kilometer boghylder 

Maryland
Berømt for: »Star Spangled Banner«, USA’s 

nationalsang

Kendt: Jazzens dronning, Billie Holiday

Bonusinfo: Verdens første tandlægeskole 

blev grundlagt her
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Deadwood, 

South Dakota
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Bag rattet. Roadtrippet er den klassiske måde at opleve 
USA på, men vil man have både bil og ultimativ frihed, 

hedder rejsemåden autocamper. Rejseliv tog huset på 
ryggen og kørte 3.400 kilometer over Wyomings sletter 

og gennem Colorados Rocky Mountains.

Home sweet 
moving home

Ø
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Af Gitte Holtze
// giho@berlingske.dk

»Hvor ofte sker der uheld med 
det?«

Spørger jeg, skeptisk, 
den unge fyr, som noncha-

lant viser os, hvordan man med et snuptag 
tømmer spildevandstanken. Slange ind, åbn 
håndtag, luk håndtag, slange ud. Piece of cake.

Hvis man har gjort det 100 gange før.
Det har vi ikke. Vi er debutanter ud i den 

autocamper-rejse, vi er ved at kaste os ud i, og 
som følge deraf optaget af især det skræksce-
narie, hvor vi drejer håndtaget til spildevands-
tanken den forkerte vej.

Den unge gut smiler skævt og demonstre-
rer så – denne gang mere omhyggeligt – igen 
processen.

Tal viser, at interessen for at holde ferie i 
USA med huset på ryggen er stigende blandt 
danskere, og man regner med, at cirka 10.000 
danskere i år vil opleve USA fra en autocam-
per.

Men mens de fleste af de danske familier 
triller ud på vejene i Florida eller det sydvest-
lige USA, hedder vores destination Colorados 
Rocky Mountains og det vilde vest i Wyo-
ming. Med mulighed for at stoppe, når og hvor 
vi vil – med andre ord ultimativ frihed.

Når vi altså lige er sikre på spildevandsma-
nøvren.

Så vi tager demonstrationen en gang til, 
hvorefter vi drejer nøglen i vores hjem for de 
næste to uger og ruller væk fra Colorados ho-
vedstad Denver.

Vi kører, indtil tusmørket er på vej. Drejer 
ind på en campingplads, hvis ejere har en lo-
kalberømt sidegesjæft med at servere barbe-
que ribs, så vi må ind på den interimistiske 
restaurant for at finde ejeren, en ældre herre 
i cowboystøvler og ternet skjorte. Med et 
»howdy, folks« anviser han os en plads, og så 
er vi klar til vores debut ud i operation hook-
up af vognen. Vand, el, slange til spildevands-
tank. Bum, bum, bum. Vi griner, det er piece of 
cake.

Da vi vågner et sted mellem klokken 3 og 
4, griner vi ikke. Varmeapparatet i vognen 
er stået af og vores ånde står som hvide skyer 
ud af munden på os. Kontakt til udlejnings-
selskabets 24 timers service resulterer efter 
en times forsøg på at finde fejlen i et tilbud fra 
kundeservicemedarbejderen om næste dag at 
købe en varmeovn på selskabets regning.

Det var ikke lige den debut-nat, vi havde 
forestillet os, men finder dagen efter en ovn i 
Walmart, USAs overdimensionerede svar på 
Bilka. Samtidig investerer vi i ostehøvl og skæ-
rebræt, som er blandt de køkkennødvendig-
heder, der ikke følger med i lejen af vognen. Og 
så kører vi videre nordpå. Mens vi fascineret 
betragter landskabet skifte fra by over små-
byer til landsbyer til ingenting.

VI ER I WYOMING,  som er den mindst be-
folkede stat i USA og dette sydøstlige hjørne 
det mindst befolkede område i staten. Ingen 

stræer, ingen huse, få biler. Kun den konstant 
pibende vind, som tordner hen over sletterne 
fra vest. Ledsaget af pludselige vindstød op til 
en styrke, som får lette køretøjer til at vælte og 
myndighederne med jævne mellemrum til 
konsekvent at lukke de i forvejen få veje.

Vi får ro for den evige vind, da vi kører ind 
i Black Hills i South Dakota, bjergkæden, hvor 
fauna som bisoner og æsler strejfer frit rundt. 
Og som i sommersæsonen får besøg af godt 
tre millioner turister, der kommer for at se de 
famøse 18 meter høje stenfigurer af præsiden-
terne George Washington, Thomas Jefferson, 
Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln på 
Mount Rushmore. Monumentet, som blev la-
vet for at få flere turister til området, men med 
et historisk islæt i form af de fire præsidenter, 
der repræsenterer de første 150 år af USAs hi-
storie.

De fleste turister kører herefter til Crazy 
Horse Memorial, en imponerende stenskulp-
tur af sioux-indianerhøvdingen Crazy Horse, 
som især var berømt for sin indædte kamp for 
sit folk her i Black Hills. Crazy Horse Memorial 
er langt fra færdigt, men ambitionerne er også 
voldsomme – 210 meter bred og 170 meter høj 
skal skulpturen være. På de sidste 60 år er kun 
hovedet på 27 meter blevet udhugget, til gen-
gæld kan man i en omfattende udstilling blive 

klogere på fortidens kampe mellem indianere 
og den hvide mand.

Om aftenen taler vi om indianerreservater 
og rettigheder, mens vi bager snobrød på bål 
og kigger på stjernerne. Der er ikke tv i vores 
vogn. Vi savner det ikke.

I det nordlige Black Hills ligger den tidligere 
lovløse westernby Deadwood. Prostitution, 
gambling, whiskey, mord, Deadwood havde 
det hele tilbage i slutningen af 1800-tallet.

I dag lever byen primært af de turister, der 
kommer for at prøve lykken i de casinoer, som 
ligger langs Deadwoods hovedgade. Det gør vi 

Med et køretøj med en bredde på knap tre meter og en højde på knap fire er smalle tunneler – som denne i 

Black Hills i South Dakota – en ekstra dimension på en spændende køretur.  

5
ANDRE OPLAGTE RV-ROADTRIPS I USA

Stor natur 
Det nordvestlige USA og Canada med 
Seattle, Vancouver, Banff nationalpark 
og Yellowstone nationalpark
Ca. 3.700 km 

Miami Seattle

Gode råd 
til ferien i autocamper

 H I højsæsonen, fra midt-juni til slut-august, 
er det ofte nødvendigt at reservere plads 
på campingpladserne, også naturpladserne. 
Brug f.eks. reserveamerica.com. 

 H Tjek, hvad der er inkluderet i lejen. Det 
koster hos CruiseAmerica 100 dollars at leje 
køkkenudstyr – gryder, kopper, bestik, m.v. 
Med i denne pakke er dog ikke ting som 
opvaskebørste, skærebræt og proptrækker. 

 H Walmart er USA’s Bilka x 100, som sælger 
alt fra hovedpuder til madvarer. Walmart 
findes i store og mellemstore byer og har 
døgnåbent. 

 H Nogle campingpladser har grill til rådig-
hed, andre bålsteder. Køb evt. en pose træ 
og en transportabel  grill (50 kr. i Walmart) og 
hav med i vognen, så I altid kan grille uanset 
faciliteterne på pladsen.

 H Beregn en rute via f.eks. googlemaps. 
Husk, at det – især i en autocamper – tager 
længere tid at køre, end man tror. Kør maks. 
300 km om dagen, hvis I har børn med.

 H Vælg »full hook-up« på campingpladserne 
– vand, el og muligheden for at tømme spil-
devandstanken. Full hook-up koster nogle 
dollars mere end water&electrics, men så 
slipper man for at lede efter en tankstation, 
hvor man kan tømme. 

 H Lokaliser inden afrejse et supermarked 
tæt på udlejningsstedet, så I ikke skal lede 
efter det samtidig med de første kilometer 
bag rattet. 

 H Man kan leje campingstole og personligt 
udstyr – håndklæder, soveposer, m.v. – hos 
udlejningsselskabet. Man kan også købe 
tingene i Walmart til næsten samme pris. 

Værd at vide

 H Alle størrelser autocamper kan køres med 
almindeligt dansk kørekort.

 H Autocamperne fra cruiseamerica findes 
i flere modeller. C19 er med sine 6 meters 
længde den mindste, C30 på 9 meter  den 
største. C19 er den nemmeste at navigere, 
men har kun sovepladser til max. tre perso-
ner. De større vogne har langt mere plads, 
også til opbevaring. Vælg model efter behov. 

 H Ved afhentning af vognen får man en 
grundig gennemgang af alle funktioner. En 
24-timers hotline er desuden en del af pak-
ken. 

 H Bilen skal afleveres kl. 11. For 25 dollar i 
timen kan man dog aflevere senere.

 H Det er ikke tilladt at køre autocamperen 
samme dag, som man lander fra en længere 
flyvning. 

 H Nogle steder er det ikke tilladt at køre i 
autocamperen, f.eks. Manhattan og gennem 
Death Valley om sommeren. 

Den tidligere guldgraverby i Wyoming bryster sig 

af sit indbyggertal. 

Mest for børn
Florida med Miami, Key West, Fort 
Myers, Fort Lauderdale og Orlando
Ca. 1.600 km
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Nationalparker 
og storbyer
Det vestlige USA fra San Fran-
cisco til Yosemite, Las Vegas, 
Grand Canyon og Los Angeles
Ca. 3.500 km

Klassikeren
Route 66 fra Chicago via St. 
Louis, Texas, New Mexico og 
Arizona til Los Angeles
Ca. 3.700 km

Mojave ørkenen New Orleans

Transport: bl.a. British Airways flyver til Den-
ver via London Heathrow fra 5.000 kr. retur, 
afhængig af sæson. Fra Denver Airport er 
der cirka 30 kilometer til centrum, det koster 
cirka 40 dollar i taxi.

Ophold: Denver har hoteller i alle kategorier. 
En overnatning på f.eks. det firstjernede 
Warwick Hotel centralt i Denver koster fra 
1.200 kr. per nat. 

Pris: Leje af en autocamper afhænger meget 
af bl.a. model, sæson og hvor tidligt, man 
booker. En uges leje af C25 i september 
koster cirka 8.000 kr., i juli 11.000 kr. Prisen er 
inklusive skatter og afgifter samt 700 miles. 
Hertil kommer udgifter til overnatning på 
campingpladser, der ligger på gennemsnitligt 
40 dollars per nat, samt benzin til cirka 6 kr. 
per liter – vognen kører cirka 5 km på en liter. 

Bedste rejsetidspunkt: Fra juni til sep-
tember ligger temperaturerne i Colorado 
på 20-25 grader, afhængig af hvor langt 
oppe i bjergene, man er, men kan svinge fra 
frostgrader til langt over 30. I Wyoming ligger 
sommertemperaturne på 15-28, afhængig af 
hvor i staten, man er. Højden over havet går 
fra 950-4.000 meter. I Black Hills er sommer-
temperaturen 22-30 grader. 

Info: cruiseamerica.com, colorado.com, 
wyomingtourism.org, travelsd.com

rejseinfo

Musik og 
sydstatsstemning
Sydstaterne med bl.a. Atlanta, 
Memphis, New Orleans og Sa-
vannah
Ca. 4.000 km
 

også, vi dropper madlavningen på gasblusset 
og spiser restaurant-steaks, drikker lokale øl 
og smider dollars i spillemaskinerne.

Dagen efter vender vi vognen vestpå til 
Wyoming. Passerer gennem cowboyland, 
hvor byerne bærer navne som Buffalo og 
Cody, og hvor mænd er iført Stetson-hatte og 
bæltespænder så store som kagetallerkener, 
og ungerne går til rodeo i skolen.

Og hvor det stadig blæser nådesløst og får 
sandet til at hvirvle op i beskidte skyer, da vi 
drejer væk fra den asfalterede vej for at se den 
tidligere guldgraverby South Pass City i det 
sydlige Wyoming.

Byen havde under »the gold rush« i 
1860erne omkring 2.000 indbyggere, i dag 
har den 5. Men er genopbygget, som den stod 
dengang, så man kan trykke næsen flad mod 
udstillingsruderne ind til hotellet eller baren 
og prøve at leve sig ind i guldfeberen.

NÆSTE MORGEN  steger vi i en ubærlig lyst 
til american breakfast bacon og æg. Dårlig idé. 
Røgalarmen bipper rasende løs, og hele vog-
nen, fra det lille toilet til sovekabinen ovenpå 
førerhuset, stinker af gris i flere dage efter.

Vi rammer Colorado helt ude mod vest, 
der, hvor staten gnider sig op ad Utah, og hvor 
naturfænomenet Colorado National Monu-

ment dominerer med sine dybe kløfter og frit-
stående rødlige klippesøjler, som man kan se 
fra den knap 40 kilometer lange og ualminde-
ligt smukke køretur langs kanten af kløfterne. 
Vi følger en af de mange anlagte vandrestier, 
som her også er, og belønnes med åndeløse 
udsigter – og en solskoldning. For solen bager, 
og vi er 1.800 meter over havets overflade, nok 
til, at ekstra solcreme er en god idé.

Et par dage senere kører vi 500 meter tæt-
tere på himlen til Ouray, en lille by placeret i 
en dal med stejle sneklædte bjerge 360 grader 
rundt om byen. Dens vigtigste attraktion er 
dog ikke selv byen, men den vej, der snor sig 
videre sydpå til minebyen Silverton 37 kilo-
meter derfra.

Vejen er døbt Million Dollar Highway, om-
end baggrunden for navnet ikke ligger helt 
fast.Én historie fortæller, det stammer fra om-
kostningerne ved at bygge vejen, en anden, at 
det er værdien af den guldåre, der er fundet 
i bjerget. Uanset er det en spektakulær vej-
strækning, hugget ind i den stejle klippevæg, 
med lodret klippe på den ene side og bratte 
fald – uden autoværn – på den anden. Gar-
neret med hårnålesving og evigt vejarbejde 
som følge af de mange stenskred, der konstant 
hamrer ned og smadrer vejen. Den er en prø-
velse for de fleste personbilister, i en bred, høj 

og lang autocamper er turen til og fra Silver-
ton én lang køreprøve. Men med fabelagtige 
udsigter.

Vi bor de fleste nætter på officielle cam-
pingpladser, så vi har ubegrænset vand og el 
og adgang til rene baderum. De fleste af plad-
serne er smukt anlagt, med bålsteder og træer, 
alligevel er det noget helt andet, da vi smider 
29 dollar i kontanter i en postkasse ved ind-
gangen til en naturplads og checker ind til ro, 
kulsort nattemørke og et uventet møde med 
en flok rådyr, da vi ved solnedgang går en tur.

Dagen efter falder vi, som vi så mange gan-
ge undervejs har gjort, i snak med en repræ-
sentant fra det amerikanske folkeslag, Det har 
oftest været vejret eller vores videre destina-
tion, der har været samtaleemnet, denne gang 
taler vi med en mand, der har set os dreje ind 
til et supermarked i vores autocamper. Han 
forklarer, at han overvejer den ferieform og vil 
gerne høre lidt om det.

Vi fortæller lidt om det.
Han spørger, om vi ville gøre det igen? Ser 

spændt ud, svaret er tilsyneladende vigtigt.
Vi svarer ja.
Han smiler.
»Thank you, that’s all I needed to know.«  B

Rejseliv blev inviteret til USA af Myplanet. 

DENVER, 
COLORADO

BLACK HILLS, 
WYOMING

Mens naturcampingpladserne næsten er garanteret smukt beliggende, er det ikke alle de officielle pladser, der er beriget med samme naturoplevelse. Denne 

plads ved Rocky Mountains National Park er dog en undtagelse.  

Wildlife i form af præriehunde, vilde kaniner, jord-

egern og rådyr er et næsten dagligt syn . 
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Af Henrik Dreboldt
// rejseliv@berlingske.dk

Klokken er 7 om morgenen. Parkerer 
bilen på den tomme parkeringsplads 
ved The Gettysburg Museum of the 
Civil War. Her er helt stille. Solen er 

ved at stå op, og tågen hænger stadig tyndt 
over de omkringliggende græsmarker. Museet 
åbner først klokken 8, og her er endnu ikke an-
dre end os. Tak for det, Mr. Jetlag. 

Der hersker en uhyggelig fredfyldt stem-
ning. Uhyggelig, fordi lige her, på de smukke 
morgenfriske marker, døde 46.286 unge 
mænd i løbet af tre julidage for snart 149 år si-
den. 

De kæmpede i slaget ved Gettysburg. Det 
største slag i den Amerikanske Borgerkrig og 
det største slag på det nordamerikanske kon-
tinent nogensinde. 

Her mødtes General Robert E. Lee’s 71.699 
mand stærke Sydstatshær med General 
George G. Meades 93.921 mand store Nord-
statshær 1. juli 1863, og i de følgende to dage 
bølgede slaget henover byen Gettysburg og de 
omkringliggende bakker. 

Slaget ændrede krigens dynamik. 
Det blev afslutningen på den sidste store of-

fensive sydstatsoperation. Havde Lee vundet, 
ville Nordstaterne være trængt op i en krog og 
tæt på at være tvunget til en forhandlingsløs-
ning. 

Havde Meade vundet, ville Sydstaternes 
hovedhær være sat ud af spillet, og krigen ovre 
i løbet af et halvt år. Men slaget endte uafgjort, 
og krigen fortsatte frem til 22. juni 1965. Efter 
slaget ved Gettysburg var det dog Nordsta-
terne, der overtog initiativet, og blandt histo-
rikere er der en udbredt enighed om, at slaget 
var begyndelsen til enden for de sydlige ud-
bryderstater, der havde samlet sig under kon-
føderationens røde flag med det blå stjerne-
båndskryds.

TAGER EN VARM TRØJE PÅ  og bevæger mig 
ud i den krystalklare martsmorgen. Store dele 
af slagmarken henligger som græsmarker og 
skov og er samlet under Gettysburg National 

Military Park. Hovedkamphandlingerne fore-
gik inden for et kvadrat på cirka otte gange 
otte kilometer. Så det er kun et lille hjørne, jeg 
ser på min halvanden times travetur rundt i 
terrænet. 

Der står kanoner opstillet forskellige ste-
der, og oplysningstavler fortæller historien 
om, hvilke regimenter, der holdt hvilke stillin-
ger på hvilke tidspunkter af slaget.

Det er umuligt at bevare et detaljeret over-
blik uden en baggrund som amatørmilitær-
historiker, men med et historisk kort over sla-
gets faser i lommen er det muligt at orientere 
sig på et rimeligt udbytterigt niveau. 

Stiller mig 500 meter fra en af kanonopstil-
lingerne. Kigger direkte mod mundingerne, 

Det moderne USAs fødested
Historie. Du behøver ikke være historienørd for at besøge Gettysburg – byen, hvor det blodigste slag i Nordamerikas 
historie fandt sted i 1863. Men er du det ikke, skal der blot en smule fantasi til, for at blive det. Altså historienørd.
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Indimellem opfø-

res skuespil ved 

Gettysburg, der 

genopliver begi-

venhederne under 

Borgerkrigen. 

Foto: Chris Gardner 

og går langsomt frem mod dem. Forestiller 
mig lyden af en monoton tromme, der i hæn-
derne på en »drummerboy« rytmisk driver 
linjen af soldater frem. Efter 30 meter vil de 
første af mine sidemænd være faldet, når ka-
nonerne åbner ild. En officer vil med hævet 
sabel beordre orden og fortsat fremmarch. 
Fra omkring 300 meter vil forladerriflerne be-
gynde at sende små røgskyer op fra fjendens 
linjer, og de første riffelkugler vil derefter suse 
om ørerne på os, mens vi holder linjen. Steady, 
Steady, hold your fire. 

Afhængig af taktikken vil officeren så en-
ten beordre linjen til at stoppe, lade, sigte og 
skyde – eller beordre bajonetter på og blæse til 
stormløb. Man skal være gjort af en anden tid 

F Fremme ved fjen-
dens linje – hvis solda-
terne skulle nå så langt, 
vil kampen fortsætte 
mand mod mand. Stik 
bayonetten ind, vrid 
rundt og hiv ud. 

Ø
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USA & Canada
med dansk rejseleder

På vores rejser får du meget indhold til en særdeles at-
traktiv pris. Vores rejseledere er eksperter, og derfor bliver
rundrejsen en uforglemmelig oplevelse.

Tlf. 70 22 66 00 - www.risskov.com
Også åbent på telefon søndag kl. 10-15

Aircruise 
digheder. Mest mulig tid til oplevelser – og mindst mulig 
til transport. Inkl. overnatning på 4-stjernede hoteller og 

Rockies til Hollywood
nalparker. Yellowstone, Grand Teton, Grand

western stemning, den legendariske
Rejs 26/8.

Western Highlights
En meget populær rejse på 15 dage med national-

Rejs 15/9, 29/9, 13/10.

Det østlige USA

Rejs 25/9.

Det vestlige USA

Rejs 29/8.

Canadian Rockies
vestlige, Canada. Inkl. de kendte national-

Rejs 27/8.

Den store Amerika-rejse

Rejs 9/9, 23/9, 7/10.

Nostalgi i sydstaterne
En 13-dages rejse gennem staterne Georgia,

Rejs 15/9.

Se beskrivelser på www.risskov.com/usa-canada
eller bestil det store katalog.

Fra kr.26.590

Kr.16.490

Kr.22.990

Kr.
17.990

Kr.21.990

Kr.
17.990

Kr.
19.990



Gettysburg juli 1863 var et uhyggeligt syn. Foto: AFP Der arrangeres guidede ture rundt til det, der under Borgerkrigen var slagmarken. Foto: Tim Sloan 

Transport: SAS flyver direkte til Washington 
D.C. Derfra tager det knapt to timer i bil til 
Gettysburg i Pennsylvania.

Ophold: USA flyder med billige moteller, 
men Gettysburg by har snesevis af

historiske små B&B’er som f.eks The Braf-
ferton Inn til priser fra 500

kroner pr. overnatning.

Bedste rejsetidspunkt:

Gettysburg kan besøges hele året rundt, 
men på årsdagene for slaget 1.-4. juli er der 
ekstra aktiviteter i byen og på slagmarken.

Info: nps.gov/gett

rejseinfo

Tre øvrige amerikanske historiske steder
Harpers Ferry 
i West Virginia

I 1859 ledede den radikale slavefrihedskæm-
per John Brown et angreb på byen for at ero-
bre dens arsenal med våben og frigive de lo-
kale slaver. Han mislykkedes og blev senere 
dømt og hængt for sine gerninger. Episoden 
var med til at starte den konflikt der i sidste 
ende ledte til Borgerkrigen to år senere. 

 Y nps.gov/hafe

Fort Sumter uden for Charleston 
i South Carolina

Her blev krigens første skud løsnet 12. april 
1861, hvorefter et 34 timers slag ledte til 
Nordstatsgarnisonens overgivelse. Der sejler 
færger ud til fortet, der ligger i havneindløbet 
til Charlestons Havn. 

 Y nps.gov/fosu

Appomattox 
i Virginia

Det var her, Sydstatsgeneralen Robert E. Lee 
overgav sig med sin hær 9. april 1865, og der-
med reelt endte konflikten mellem Nord og 
Syd. I dag er hele området med 27 bygninger 
ført tilbage til sådan som det så ud i 1865.

 Y nps.gov/apco
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Bestil nu på Danland.dk

Eller ring 3363 0205

Blokhus

fra4.082,-

Bogense

fra5.975,-

4 overnatninger i juli

Verdens 
bedste ferier 
i Danmark

 Danland

& DanCenter 

™

Inviter familien på sommerferie i et 

af Danlands 27 hyggelige feriecentre. 

De ligger alle tæt på havet og byder 

på masser af gratis aktiviteter både 

ude og inde.

Bemærk: Valgfri ankomstdag året 

rundt – også i sommerferien!

Sommerferie i Danland
– ferie fyldt med oplevelser

Se fi lm om ferie
med Danland.

Scan koden med
din smartphone.



Cirkus Vegas 
Spillebyen Las Vegas midt i USAs mest bar-
ske ørken, Death Valley, virker måske ikke 
umiddelbart som et børnevenligt feriemål. 
Men faktisk har man i Las Vegas bestemt også 
tænkt på børnene – blandt andet på hotellet 
Circus Circus på den berømte gade The Strip. 
Hver dag er der gratis cirkusforestillinger med 
både jonglører, cirkusprinsesser og akrobater. 
Rundt om scenen finder man over 200 spille-
maskiner – til børn, ikke af den slags, man ta-
ber (eller vinder) penge på. Og vil man hellere 
selv agere artist, kan man i forlystelsesparken 
Adventuredome – som ligger på hotellet – prø-
ve rutsjebaner, hoppe i elastik, spille minigolf 
eller se husklovnene tumle rundt på scenen. 

 Y circuscircus.com

Sov under stjernerne
At sove ude i naturen, midt blandt vilde dyr 
og spektakulære landskaber, er et af den slags 
eventyr, som både mindre og større børn ga-
ranteret vil huske længe efter, man er tilbage i 
civilisationen. 

USA lægger land til et hav af nationalpar-
ker, hvor man kan hejse sit telt – eller leje sig 
ind i en hytte, hvis man gerne vil beholde en 
smule komfort. For eksempel landets ældste 
nationalpark, Yellowstone i staten Wyoming. 

Parken er stor og der er masser af camping-
pladser, på de fleste af dem er det tilladt at lave 
bål, så man kan slutte en dag – hvor man ga-
ranteret har set bisoner og elge og gejseren Old 
Faithful – med snobrød, inden man dejser om 
i teltet midt i naturen. 

 Y nps.gov/yell

Sæler og havluft
En af de mest populære aktiviteter for både 
voksne og især børn i californiske San Fran-
cisco er en tur ud på den legendariske Pier 39. 
Molen, der strækker sig ud i bugten, er spæk-
ket med butikker, restauranter, forlystelser og 
et stort akvarium. Samt en fabelagtig udsigt 
over Golden Gate Bridge og Alcatraz. 

Pier 39 er ikke just en uopdaget perle, al-
ligevel er det et rigtigt fint sted for familiens 
yngste, der formentlig især vil synes, det er 
spændende at se på de berømte sæler, der si-
den 1989 har solet sig på lige præcis denne 
mole. Man har registreret mere end 1.300 sæ-
ler på molen på en gang, så lydniveauet kan 
være voldsomt højt – men sjovt at se de tunge 
dyr mosle rundt oven på og mellem hinanden. 

 Y pier39.com

My name is Bond, 
James Bond
I regeringsbyen Washington D.C. finder man 
andet og mere end Det Hvide Hus, og er man 
barn, er det internationale spionmuseum 
formentligt langt mere interessant end, hvor 
præsidenten bor. 

På det store museum kan man se et væld af 
imponerende high tech gadgets fra spionver-
denen, blive klogere på forskellige spionage-
sager, lytte til mikrofoner og forsøge at spotte 
skjulte kameraer. 

Museet er tilrettelagt på den meget inter-
aktive måde, således at man inviteres til at 
spille hemmelig agent, når man træder ind ad 
døren – også børn, som oven i hatten kan del-
tage i specielle KidSpy natteaktiviteter eller 
være med i spion-rollespil. 

 Y spymuseum.org

USA 

Sælerne på Pier 39 i San Francisco er et af byens store tilløbsstykker, især for børn. 

for de yngste
Børnevenligt. Selv om 
afstandene er store og 
alting generelt lidt større 
og mere overvældende, 
er USA ikke kun for par 
og familier med næsten-
voksne børn. En ferie over 
there kan også sagtens 
gøres med yngre børn. Vi 
guider til syv børnevenlige 
destinationer.

Af Rejseredaktionen
// rejseliv@berlingske.dk
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Din personlige rejse 
begynder på Team-benns.com

Kontakt Malene
på tlf: 65 65 65 64
cruise@team-benns.com

Eksotisk krydstogt til det vestlige Caribien inkl. skønne Belize
Team Benns leverer 
fantastiske rejse-
oplevelser og hele 
verden er vores 
legeplads.

∙ Krydstogter  
∙ Safari 
∙ Rundrejser
∙  Skræddersyede 

rejser

og meget mere...

12.298,-
p.p. i delt

indv. kahyt

SUPERPRIS

BALKONKAHYT
KR. 14.598

fra kr.TAG TIL DET DET VESTLIGE CARIBIEN MED COSTA 
MEDITERRANEA. EN RUNDREJSE TIL KENDTE 
TROPISKE ØER OG TIL MINDRE KENDTE STEDER 
SOM F.EKS. SKØNNE BELIZE 13 DAGE
Afrejser 2012: 19. november

Prisen inkluderer: 



Cowboy-ferie
Det meste af det vestlige USA er spækket med 
såkaldte dude ranches, hvor man kan checke 
ind i to eller adskillige dage for at prøve, hvor-
dan det er at bo og arbejde på en ægte ranch. 

For eksempel på Tanque Verde Ranch i 
Tucson, Arizona, som er hjem for mere end 
100 heste, og muligheden for at se verden til 
hest er ikke overraskende et af de store træk-
plastre. Uanset om man vil på længere ture ud 
i den omgivende ørken, lære at kaste en lasso 
eller blot have en ridetime. 

Blandt de ekstra aktiviteter målrettet børn 
er forskellige børnepakker, hvor de 4-11-årige 
»uddannes« til ægte cowboys. Og kan bruge 
fritiden uden for skolen på blandt andet at fi-
ske, male eller plaske i ranchens store pool. 

 Y tanqueverderanch.com

Tivoli x 100
Forlystelsesparken Cedar Point ligger i byen 
Sandusky i staten Ohio, som bryster sig af at 
være verdens førende rutsjebane-by. Og par-
ken er da også imponerende – med 74 kørende 
forlystelser er den, sammen med Wonderland 
i Canada, den park i verden, der har flest for-
lystelser. Ud af dem er fire rutsjebaner højere 
end 60 meter. 

Ud over rutsjebaner er her også et vand-
land, områder for de mindste og de aller-
mindste, mulighed for at optræde på en scene, 
kramme Nuser og Søren Brun, og besøge det 
spritnye område med dinosaurer. 

 Y cedarpoint.com

Mickey Mouse & Co. 
Man kommer ikke udenom verdens største 
forlystelsespark, Disneyworld i Florida, når 
man taler attraktioner, der kan få børneøjne 
til at lyse op.
Walt Disney World Resort, som området ret-
telig hedder, består af fire temaparker, to 
vandparker, 23 hoteller og en lang række re-
stauranter, butikker, parader, forestillinger og 
begivenheder i løbet af dagen og aftenen. 

Disneyworld breder sig over 121 kvadratki-
lometer – et areal på størrelse med Samsø – så 
sæt mindst et par dage af. Og invester i et fast 
pass, der giver mulighed for at komme foran i 
de ellers timelange køer ved de mest populære 
forlystelser. 

 Y disneyworld.disney.go.com

Den imponerende rutsjebane på hotellet Circus 

Circus i Las Vegas.

Yeehaa. Lad børnene prøve et par dage i sadlen 

som ægte cowboy eller -girl. 

Leg spion på det internationale spionmuseum 

i Washington D.C. 

Cedar Park i Ohio har 74 kørende forlystelser – i 

kategorier fra halsbrækkende til børnevenlig. 

Man kommer ikke meget tættere på naturen end ved at campere i telt midt ude i den. Der er masser af 

muligheder i landets mange nationalparker for at sove ved sø, bjerg og potentielt dyreliv. 
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Tel. 70 12 03 03
e-mail. ferie@marcopolo.dk
www.marcopolo.dk

Oplev verden
på en anden måde
med MarcoPolo

USA - Rundrejse i kontrasternes land
Det vestlige USA‘s absolutte top-seværdigheder er på programmet. Det ledes af jour-

nalist Kirsten Rødsgaard-Mathiesen, der siden 1980 har rejst i det meste af USA. Vi

kommer igennem hele syv af landets 50 stater og får et godt indblik i den amerikanske

livsstil. Det er kontrasternes rejse, for livet i Las Vegas er fjernt fra de overvældende

naturoplevelser, der venter i nationalparker som Grand Canyon, Death Valley, Bryce

Canyon, Zion og Yellowstone. Yellowstone er et af verdens smukkeste naturområder med

de flotteste aktive gejsere og en naturperle med bjørne, bisoner, elge og prærieulve.

Afrejser 2012: 25/9
Afrejser 2013: Ring for datoer fra 28.900
Prisen inkluderer: 17 dage med dansk rejseleder. Fly t/r fra København San Francisco/Denver -
København. Morgenmad + 2 middage. Alle drikkepenge. Udflugter og overnatninger ifølge program.

Canada - Niagara Falls, Rocky Mountains
og den smukkeste togrejse
Oplev det bedste af Canada. Fra Toronto i øst til Vancouver i vest venter storslåede natur-

scenerier, fantastisk dyreliv og spændende byer. Vi starter i pulserende Toronto, hvor vi

bl.a. besøger Niagara Falls, inden vi drager vestpå til nationalparkerne Banff og Jasper,

der rummer et særdeles rigt dyreliv. Rejsens helt store højdepunkt er dagene ombord på

Rocky Mountaineer, der adskillige gange er udnævnt som verdens smukkeste togrejse.

Rejsen slutter i storbyen Vancouver samt på Vancouver Island, der byder på fantastisk

kystscenerier, hvaler og hyggelige byer.

Afrejser 2012: 7/9
Afrejser 2013: Ring for datoer fra 38.400
Prisen inkluderer: 16 dage med dansk rejseleder. Fly t/r København – Toronto - Cagary/Vancouver -
København. Morgenmad, 3 x frokost. Alle drikkepenge, udflugter og overnatninger ifølge program.

REJSER MED
DANSK REJSELEDER

REJSER MED
DANSK REJSELEDER



USAs tropiske blindgyde
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Af Philip Tafdrup
// rejseliv@berlingske.dk

Fra Key Largo i nord til Key West i syd 
strækker the Florida Keys sig som et 
290 kilometers bælte af små tropeøer, 
der skærmer Den Mexicanske Golf af 

fra Atlanterhavet.
Øerne er forbundne af Highway 1, og langs 

vejen ligger solblegede lystfiskerbutikker, 
moteller, restauranter og barer i et uendeligt 
antal og afskygninger og med navne som Blue 
Marlin Motel, Jack’s Bait n’Tackle og lignende 
ærkeamerikanske opfindsomheder. 

For amerikanerne er ørækken og Highway 
1 en blindgyde, for de må ikke sejle videre til 
Cuba, der blot 140 kilometer væk ellers ligger 
som det naturlige, næste stop. Alligevel lokker 
øerne mange besøgende til, både turister og 
amerikanere. Som kommer for The Keys’ ver-
densklassefiskeri, snorkling, dykning, dejlige 
strande og den afslappede stemning. 

ALLEREDE PÅ FØRSTE STOP  efter fastlandet 
på den aflange Key Largo er tempoet mærk-
bart langsommere. 

Sammen med andre »snowbirds« (blege 
vinterturister fra det nordlige USA) spiser vi 
frokost i vandkanten på en restaurant, der 
bærer navnet Gilbert’s Paradise. Et skønt kra-
keleret motel, hvor vilde delfiner leger ganske 
få meter ude i vandet, mens en lokal musiker 
spiller singer-songwriter-klassikere på sin 
guitar for drikkepenge i en plasticbøtte ved 
sine fødder. 
Spredte parasoller er slået op foran den slidte 
strandbar, hvor musikeren konverserer det 
dovne publikum om ønsker mellem num-
rene. Når folk forlader baren, smider de et par 
krøllede en-dollar-sedler i bøtten. 

Amerika er laid back på disse kanter. Her 
sker ikke meget nyt, og samtalerne kredser 
mest om, hvem der fangede de største fisk i 
går. 

Den samtale kan man uden større besvær 
blive en del af – for med et hav fuldt af blandt 
andet marlin, kingfish og tun er der gode 
chancer for en drømmefangst. Specielt øen 
Marathon, der ligger midt i the Keys, er et 
mekka for lystfiskere, og her kan man leje båd 
eller tage med lokale turarrangører på fiske-
tur. At leje sin egen lille motorbåd koster 200 
dollar om dagen, hvor en større båd med be-
sætning og plads til seks gæster løber op i 800 
dollar. Man kan også komme med på turbåde 
og betale pr. person. Det koster cirka 60 dollar 
for en halv dag. Der er gratis fiskeri fra kyster 
og broer – blandt de mest populære broer at 
kaste snøren ud fra er Seven Mile Bridge.

Vil man ikke fiske, men hellere kaste sig 
selv i havet, kan man også det. Turbåde sejler 
til de gode snorklesteder fra blandt andet John 
Pennekamp Coral Reef State Park på Key Lar-
go, Looe Key Reef Resort and Dive Center på 
Ramrod Key eller Florida Keys Dive Center på 
Tavernier i Islamorada. 

En snorkeltur koster omkring 30 dollar pr. 
person, et dyk med tanke omkring 80 dollar. 

Og der er masser af se på under havets overfla-
de, havskildpadder, kæmpe rokker, farverige 
fisk, ja, tilmed søkøer, der »græsser« på lavt 
vand.

Hver af øerne har sin særprægede stem-
ning, og ørækken ender i Key West, der for 
mange er en løssluppen festdestination med 
barer og diskoteker. Her lægger krydstogtski-
be til, og priserne er følgelig en halv gang hø-
jere end på de andre øer i the Conch Republic 
(konkylie-republikken) som the Keys kalder 
sig selv for at understrege den mentale forskel 
fra fastlands-USA. Det vil sige, at priserne i Key 
West minder om de danske, hvorimod resten 
af The Keys giver lidt mere for pengene, end vi 
er vant til herhjemme. Især på restaurantfron-
ten.

ØERNES SÆRLIGE ATMOSFÆRE  fik, som 
mange bekendt, forfatteren Ernest Heming-
way til at slå sig ned i Key West i 1931-1940. Her 
skrev han en betydelig del af sit forfatterskab i 
baghuset til sin ejendom på Whitehead Street. 
Ellers fiskede den kommende Nobel- og Pu-
litzerprisvinder i vandene mellem Key West 
og Cuba på sin båd Pilar, eller drak på sin lo-
kale bar i Key West. Hemingways hus er i dag 
museum, og for de, der har læst forfatteren, er 
det en særlig stemning at stå i hans arbejds-
værelse. Rundt omkring i huset render katte 
med seks tæer på hver pote. Overtroen blandt 
de lokale sømænd gik, at det bragte held 
at have en sekstået kat om bord, og He-

Strandferie. The Florida Keys er en række af 
over 800 koraløer, hvor tiden går langsommere 
end på fastlandet og hvor amerikanerne 
slapper af med fiskestænger og cigarer.

F Sammen med 
andre »snowbirds« 
(blege vinterturister 
fra det nordlige USA) 
spiser vi frokost i vand-
kanten på en restau-
rant, der bærer navnet 
Gilbert’s Paradise. Et 
skønt krakeleret motel, 
hvor vilde delfiner leger 
ganske få meter ude i 
vandet ...

Ø
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FOR ALLE 
DER VIL  
FORLÆNGE 
SOMMEREN

ALTID INKLUDERET
23 kg bagage
Valg af sæde 
Kaffe & avis 0,-

Book senest 11. juni

på sas.dk/tilbud

MALLORCA799,-
MALAGA799,-
ATHEN699,-
ROM699,-



The Keys er adskillige eksempler på den afslappede udgave af small town America, når man cruiser de 290 kilometer fra nord til syd.

mingway fik derfor sådan en kat forærende. 
Det er de mange efterkommerne af den, der 
i dag løber ind og ud mellem de besøgendes 
ben.

Huset stammer fra 1851 og blev bygget af 
en rigmand, der tjente sin formue på at bjerge 
vraggods langs the Keys. Det er opført i kalk-
sten skåret ud af undergrunden af slavear-
bejdere og fremstår anderledes end de andre 
huse i den gamle by, der for det meste er af træ, 
hvidmalet og let afskallet af det konstante sol-
lys. Derfor har Hemingways solide hus over-
levet flere orkaner, der kan blive meget vold-
somme i området. 

Netop orkanerne spiller en vigtig rolle i 
en af de mere særprægede attraktioner i Key 
West – byens museum over den lokale skatte-
jæger Mel Fisher. Han fandt i havet ud for Key 

West den sunkne galeon Nuestra Señora de 
Atochasom – et skib så læsset med rigdomme, 
at selv ballasten i kølen bestod af sølvbarrer. 
Skattene havde ligget på havets bund, siden 
skibet sank i en orkan i 1622, og museet rum-
mer en drengedrøm af kanoner, gulddukater, 
smykker, ædelstene og andre skatte.

Mel Fisher brugte 16 år på at lokalisere ski-
bet, og de investorer, der holdt ham i gang så 
længe, fik deres udbytte betalt i skatte, hvoraf 
mange er solgt på auktion.

Der var naturligvis stor slåskamp om skat-
ten, som de amerikanske myndigheder be-
slaglagde, indtil en domstol slog fast, at rig-
dommene tilhørte Fisher, da de var bjærget i 
internationalt farvand.

Ikke kun de spanske conquistadores havde 
problemer med orkaner i området. Langs ko-

Ø
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Sidse Wernberg
Læserrejser

Rom 
– den evige stad  

REJSEMÅL  

Oplev etruskernes dødeby i Cerveteri, vingårdsbesøg, 

samt mange af Roms vigtigste seværdigheder, heriblandt 

Colosseum, Pantheon, Katakomberne og Vatikanet med 

dansk rejseleder. I skal bo på det skønne Hotel Domus 

Carmelitana, som er indrettet i et gammelt kloster ejet af 

Karmeliter-ordenen, og ligger midt i det historiske cen-

trum af Rom i gå-afstand fra de fl este seværdigheder.

I prisen er inkluderet fl y KBH-Rom t/r, bustransport i Italien, 

4 hotelovernatninger inkl. morgenmad, 2 x frokost, alle 

udfl ugter ifølge program og dansk rejseleder.

PRIS KUN 

6.495,-
Pris pr. person i delt dobbeltværelse. 

VARIGHED OG AFREJSE  

5 dage. Afrejse fra København d. 13/10 eller d. 17/10 2012.

MERE INFO  

Se hele programmet på lidtmere.dk/rom eller kontakt 

Best Travel på 7020 9899. Oplys koden Lidtmere for at få 

dette tilbud
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Kære læser

Rom kaldes ikke uden grund for ”Den Evige Stad”. Rom 

er byen, der fascinerer sine besøgende med en forun-

derlig blanding af tidligere tiders storslåede arkitektur og 

moderne metropol. Overalt i Rom fornemmes historiens 

vingesus.

Med ønsket om en god rejse. 

REJSEMÅL

ITALIEN 

lidtmere.dk/rom

apollorejser.dk – 70 13 33 00

Rejs 
lidt mere 
apollosk

Find din græske ø 
på apollorejser.dk

visitgreece.gr

Grækenland
Sommerferier fra

1.998,-



Transport: Bl.a. Delta og KLM flyver til Miami 
fra 5.000 kr. Herfra kan man leje en bil og 
trille ned over the Keys i det tempo, man 
lyster. 

Ophold: Der er et utal af hoteller på øerne 
fra Key Largo til Key West. The Gardens Hotel 
i Key West er historisk luksus fra 200 dollar 
per nat, mens DuvalInn er hyggelige bunga-
lows fra 160 dollar per nat. 

Bedste rejsetidspunkt: Man kan besøge Flo-
rida Keys hele året. Højsæsonen er om vinte-
ren, hvor folk fra det nordligere USA kommer 
ned for at nyde varmen, hvorfor man har 
forholdsvis god plads om sommeren. 

Info: fla-keys.com, keywest.com

rejseinfo

USA

KEY WEST 
FLORIDA

raløerne står flere steder resterne af magnaten 
Henry Flaglers oversøiske jernbane, der blev 
ødelagt af en kategori-5 orkan i 1935. Den styr-
tende rige Henry Flagler førte sin jernbane, 
the Florida East Coast Railway, hele vejen til 
Key West i 1912, men den holdt altså kun lidt 
over 20 år. Nu smuldrer resterne af jernbane-
broerne langsomt væk med selvsåede træer og 
buske mellem de gamle spor, og flere brofag 
er spærret af sikkerhedshensyn. Nogle steder 
kan interesserede dog gå ud og beskue rester-
ne af det ambitiøse ingeniørarbejde.

Henry Flaglers forretningsstrategi inklu-
derede ikke kun jernbanen, han opførste også 
flere store luksushoteller langs ruten. Et godt 
eksempel er det overdådige Breakers Hotel i 
Palm Beach oppe af Floridas atlanterhavskyst, 
hvor jernbanen passerede på vejen fra Jack-

sonville i det nordligste Florida til Key West 
som USA’s sydligste punkt. Hotellet er rigt 
udsmykket med gobeliner, malerier og andre 
kunstskatte fra Europa. 

LIVET I THE KEYS  handler først og fremmest 
om at nyde livet fra dag til dag. Her i det ellers 
temmelig røgfri USA kan man blandt andet 
købe cigarer af 100 procent Cuban tobacco 
seed i små boder. Tobakken fra planter af cu-
banske afstamning er dyrket i USA og er det 
tætteste, man kommer på den kommunisti-
ske ø. Havet omkring Cuba, hvor Hemingway 
fiskede, er i dag forbudt farvand for amerika-
nere. Og så længe embargoen mod Cuba står 
på, vil the Keys fortsat ligge som en doven tro-
pisk blindgyde.  B 

Flere steder på The Keys kan man leje en båd og 

tage på fisketur. Eller booke sig ind på en arrange-

ret tur, hvor det eneste, man skal koncentrere sig 

om, er at håbe på, at fiskene bider på krogen. 
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Din personlige rejse begynder på Team-benns.com

Cuba, en ø i Caribien

18.990,-
pr. person

fra kr.
SUPERPRIS

Vidunderlige Vietnam
16.990,-

pr. person

fra kr.
SUPERPRIS

med danskrejseleder

Kontakt Merete
Tlf.: 65 65 65 60
asien@team-benns.com

RUNDREJSE I VIETNAM FRA NORD TIL SYD 17 DAGE

Prisen inkluderer: 

Rejsen dag for dag:

Dag 1:  Danmark. Afrejse til Hanoi, Vietnam.
Dag 2:   Hanoi. Ankomst, Litteraturtemplet, 

cykeltaxi, vanddukketeater, middag.
Dag 3:   Hanoi. Byrundtur i det gamle Hanoi.
Dag 4:   Hanoi-Mai Chau. Rismarker, smuk natur.
Dag 5:   Mai Chau-Hanoi. Bl.a. Vandretur, picnic. 
Dag 6:   Hanoi-Halong bugten. Mini-cruise
Dag 7:  Halong-bugten-Hanoi. Nattog til Hué.
Dag 8:  Hué. Citadellet, Kejsergrave, pagoder.

Dag 9:   Hué-Hoi An. Bl.a. vandretur i Hoi An.
Dag 10:   Hoi An. Cykeltur, sejltur, på egen hånd.
Dag 11:   Hoi An-Buon Ma Thuot.
Dag 12:   Buon Ma Thuot. Yun Don nationalpark.
Dag 13:   Saigon. Plantager, Notre Dame katedral. 
Dag 14:  Saigon. Cu Chi tunneller, byrundtur.
Dag 15:  Can Tho. Cao Dai tempel, sejltur.
Dag 16:   Can Tho-Saigon. Bl.a. flydende marked 
Dag 17:  Danmark. Ankomst til København.

Tillæg enkeltværelse: Kr. 2.590,-

Afrejse 2012: 25.9, 11.10 & 8.11     Afrejse 2013: 24.1, 7.2, 23.2 & 25.3
Tag med på en drømmerejse gennem Vietnams kultur, historie og hverdag.

CUBANSK KULTUR & CARIBISKE STRANDE 15 DAGE  

Rejsen ledes af Cuba-specialist, journalist og forfatter Brian Rasmussen, som 
tager jer med på et eventyr til det land, hvor han har boet, arbejdet og
gennemrejst på kryds og tværs.

Dag 1:  Afrejse fra Danmark.
Dag 2:  Byrundtur i Havanna. Smukke pladser,  
 kolonitidsbygninger, gamle
 amerikanerbiler og romfabrik.
Dag 3:  Grønklædte kalkstensbjerge,
 vægmalerier, tobaksplantager, grotter 
 og sejltur på underjordisk flod.
Dag 4:  Vægmalerier af Asger Jorn, 
 Ernest Hemingways hus, fiskerlejet
 Cojimar og eventyr på egen hånd.
Dag 5:  Bus til Cienfuegos, Svinebugten,   
 museum og byrundtur i Cienfuegos.

Rejsen dag for dag:
Dag 6:  Sukkermøllernes Dal, sukkerrørs-
 plantage, spadseretur i Trinidad,  
 cubansk musik.
Dag 7:  Byrundtur i Santa Clara og
 ”verdens smukkeste strand”.
Dag 8-12:  Afslapning på all inclusive hotel i  
 Varadero.
Dag 13:  Afslapning og transport til   
 Havanna.
Dag 14:  Hjemrejse.
Dag 15:  Hjemkomst til København.

Afrejse 2012: 12.10

Prisen inkluderer:Tillæg for enkeltværelse: Kr. 2.490,-    
Evt tillæg for visum på kr. 350,-

Kontakt Randi på 
tlf: 65 65 65 62
salg@team-benns.com

Team Benns leverer 
fantastiske rejse-
oplevelser og hele 
verden er vores 
legeplads, bl.a.

∙ Krydstogter  
∙ Safari 
∙ Rundrejser
∙ Skræddersyede rejser

og meget mere...

med danskrejseleder

Køb billet på lidtmere.dk/ericgadd
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Så åbner vi dørene til funky 
soul koncert med ingen ringere 

end Eric Gadd. Hør alle de 
store hits fra Sveriges største 
performer og glæd dig til en 

aften med lækre toner og 
efterfølgende discotek til kl. 
03.00 med DJ Philip Lunds-

gaard & Joakim Hediger.

Begrænset 
antal billetter

Koncert 
& festbillet

375,-

ERIC GADD
SKOVRIDERKROEN

PÅ KROEN
LIVE

FREDAG DEN
7. SEPT.  KL. 22:00



Ishockey
Hvem: Los Angeles Kings

Hvor: Staples Center i Downtown

Ved redaktionens deadline var NHL-holdet 
Los Angeles Kings tæt på at hente mester-
skabstrofæet Stanley Cup hjem til glamour-
byen. Det vil være den ultimative triumf for 
ishockey-holdet, der har slået gennemsnitlig 
tilskuerrekord i denne sæson. Og det er be-
stemt værd at tage et smut forbi multiarenaen 
Staples Center, når Kings spiller uanset inte-
ressen for sporten. Der er knald på arenaen 
fra sekundet, man træder ind med en masse 
konkurrencer, der også involverer publikum. 
Dj’en spiller op til fest med de hotteste numre 
på den amerikanske hitliste, og tilskuerne 
skejer ud på den fede måde. 
Eksperten Jimmy Bøjgaard siger:
»Der findes ingen andre steder i verden, hvor 
faciliteterne til en ishockey-kamp matcher de 
amerikanske haller. Det er et kæmpe show 
med nationalmelodi sunget af stjernerne, og 
man sidder bare og måber over underhold-
ningen. Selve stemningen omkring kampen 
bliver først rigtig vild i sidste periode.«

Kings største stjerne: Anze Kopitar

Billetpriser: Gennemsnitspris på ca. 1.200 kr.

Sådan får du billet: Arenaen har plads til 18.112 

tilskuere, og med 82 kampe på seks måneder i NHL-

sæsonen er det intet problem at få billetter.
 Y ticketmaster.com, king.nhl.com

Basketball
Hvem: LA Lakers

Hvor: Staples Center

Lakers-holdet hører hjemme i samme arena 
som Los Angeles’ andet baskethold Clippers 
og ishockeyholdet Kings. Men Lakers er det 
helt store trækplaster på sportsfronten. Til en 
Lakers-kamp er selve kampen sekundær, det 
er underholdningen og showet udenom, som 
virkelig gør det til en unik oplevelse at være til 
en Lakers-kamp. Der er de berømte cheerlea-
ders, som optræder med vilde danseshows, 
og publikum bliver i pauserne involveret i stor 
del af underholdningen. Og så er der altid ga-
ranti for, at første parket helt nede ved banen 
vrimler med Hollywood-stjerner. 
Eksperten Jimmy Bøjgaard siger:
»Det er altid rigtig fedt lige at spotte kendis-
serne til en Lakers-kamp. Man er ikke rigtig 
superstjerne, før man har siddet på de helt 
rigtige pladser til en Lakers-kamp. Hele set-
uppet omkring kampen er et kæmpe show, og 
her glæder alle sig til reklamepauserne, som er 
spækket med de vildeste ting. Når kampene er 
i den afgørende fase, koger hele arenaen.«

Lakers største stjerne: Kobe Bryant

Billetpriser: Gennemsnitspris på ca. 1.400 kr.

Sådan får du billet: Med en kapacitet på 19.600 

er der rig lejlighed for at komme ind til en Lakers-

kamp med en hjemmekamp mindst en gang om 

ugen i sæsonen.
 Y ticketsnow.com, nba.com/lakers

Fodbold
Hvem: Los Angeles Galaxy

Hvor: The Home Depot Center

Niveauet til en europæisk Champions League-
kamp er markant højere end i Major League 
Soccer, som den amerikanske fodboldliga 
hedder. Til gengæld glemmer man næsten 
selve fodboldkampen med selve indpaknin-
gen omkring de 90 minutter. Præcis som det 
er tradition i amerikansk fodbold kommer de 
amerikanske tilskuere ofte tidligt på dagen og 

Sportsfeber i L.A.

Los Angeles Kings’ Anze Kopitar i action. 

Foto: Bruce Bennett/Reuters

Olé. Der er langt fra Superliga-kampe på frosne baner og 
håndboldkampe i halvtomme haller til sportsbegiven-
heder i USA. Her rimer sport på fest, og hvis interessen 
for sport er lig nul, ender man alligevel skrålende på 
sædet, når amerikanerne mixer sport og showbusiness. 
Los Angeles er et kraftcenter på sportsfronten.

Af Michael Qureshi // miq@sporten.dk

 Steve Blake fra the Lakers. Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP
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SPAR OP TIL

40%
Bestil senest 17/6

på spies.dk

Se alle vores hoteller og bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

                          

fra 3.299,-

                    

fra 2.299,-

                    

fra 2.799,-



Fodbold er ikke 

den største sport 

i USA, men David 

Beckham kan al-

ligevel trække en 

del fans til Galaxys 

kampe.  Foto: Ste-

phen Dunn/Getty 

Images/AF

griller foran stadion. Før selve kampen er der 
underholdning med cheerleaders og gæsteop-
trædener fra musikkens største stjerner. Og så 
er det vel heller ikke så ringe at se David Beck-
ham i aktion i Galaxy-trøjen.
Eksperten Jimmy Bøjgaard siger:
»Underholdningsværdien til en fodboldkamp 
er helt sikkert i top. Men den europæiske ud-
gave af fodbolden har amerikanerne det sta-
dig svært med. Det er primært europæere og 
sydamerikanere i USA, der er mest passione-
rede omkring sporten. Derfor ser man måske 
heller ikke samme shows som ved American 
Football, som jo er amerikanernes national-
sport.« 

Galaxys største stjerne: David Beckham

Billetpriser: Gennemsnitspris på ca. 400 kr. 

Sådan får du billet: Stadion har plads til 27.000 til-

skuere, og det er meget sjældent, at der er udsolgt.
 Y getsoccertickets.com, lagalaxy.com 

Baseball
Hvem: Los Angeles Dodgers

Hvor: Dodger Stadium

Baseball er for de fleste danskere en udvidet 
omgang rundbold. Men amerikanerne svæl-
ger i sporten, som er næststørst i USA efter 
amerikansk fodbold. Selv hvis man ikke ken-
der reglerne eller har den mindste interesse 
for sportsgrenen, så kan det kraftigt anbefales 
at overvære en kamp alligevel. På disse store 
stadions får amerikanerne virkelig udlevet 
deres indre sportsfan, og atmosfæren er ufor-
glemmelig, når nationalmelodien synges af 
Beyonce eller andre stjerner i den kategori. 
Underholdningen i pauserne er topklasse, og 
det er næsten garanteret, at man efter kam-
pen lige smutter forbi souvenirbutikken og 
køber en baseball med hjem.
Eksperten Jimmy Bøjgaard siger: 
»Amerikanerne er fuldstændig tossede med 

baseball. De går op i det med liv og sjæl, og det 
kan mærkes på stadion, hvor der er fantastisk 
stemning. Jeg tror, at man som europæer sid-
der på et amerikansk baseball-stadion med 
fascination og så den opfattelse, at kampene 
varer for evigt.«

Dodgers største stjerne: Matt Kemp

Billetpriser: Gennemsnitspris på ca. 550 kr.

Sådan får du billet: Med 56.000 siddepladser på 

stadion vil der være oftest være rigeligt med billet-

ter, men de store kampe er altid udsolgt.
 Y mlb.ticketnetonline.com, ticketcity.com

Eksperten

Jimmy Bøjgaard. Kommenterer ameri-
kansk fodbold og ishockey på TV2 Sport. 

De største sportsgrene i USA

1. Amerikansk fodbold

2. Baseball

3. Basketball

4. Ishockey

5. Fodbold

Andre store amerikanske 
sportsbyer

New York

Knicks: basketball

Yankees: baseball

Mets: baseball

Giants: football

Jets: football

Rangers: ishockey

Red Bulls: fodbold

Miami

Dolphins: football

Heat: basketball

Marlins: baseball

Florida Panthers: ishockey

Chicago

Cubs: baseball

White Sox: baseball

Bears: football

Blackhawks: ishockey

Fire: fodbold

Matt Kemp er Dodgers største stjerne. 

Foto: Jeff Gross/Getty Images/AFP
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1.395 DKK
Værdi

2.790 DKK
Rabat

50%

Sweetdeal: Drømmer du om at koble af på dit helt ’eget’ slot? Med dagens sweetdeal
får du en unik chance til at vælge et luksus ophold på et af seks historiske slotte for dig
og din ledsager. Spar 50% og drøm dig væk til gamle dage.

Det gode
Dig og din ledsager får:
• Overnatning i dobbeltværelse inkl. en flaske mous-

serende vin.
• Velkomstdrink med lækre hors d’oeuvre.
• 5 retters aftenmenu lavet af de bedste råvarer.
• Morgenmad inden I tager afsted.

Det med småt
Vælg mellem 6 fantastiske slotte.
Værdibeviset gælder til den 12. august 2012.

GEETTAAWWAAY

/sweetdeal/sweetdeal

Tilmeld
dig voresnyhedsbrev

Send sms* til 1929,skriv Sweetdeal
– din by

– din email

*Det koster alm. smstakst. Udbyder: Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 Kbh K, 33757575HER FINNDDERR DU
OS PPÅÅ NEETTTET



 Eksklusivt
rejsemagasin
– når rejsen skal være noget særligt

2 magasiner

50.-
Introduktionstilbud

Nu er det muligt at modtage det eksklusive rejsemagasin 
escape i abonnement. Du kan derfor prøve to numre for 
kun 50 kr. Bestil escape på b.dk/bestilescape


