
USAs VESTKYST
/  MED CALIFORNIA, ARIZONA OG NEVADA
Reiseledere: Olav Magne Tonstad og Inger-Torill Kirkeby

17.- 30. NOVEMBER 2018

• Fokus på natur, severdigheter og landbruk.
• San Francisco med sightseeing og Alcatraz-øya.
• Vingård i Napa Valley og kjempetrær i Muir-skogen (Redwood).
• Landbruk i Salinas-dalen og Central Valley.
• Los Angeles med Hollywood og Walk of Fame.
• Route 66, vi kjører noen miles på den legendariske veien.
• Uforglemmelig natur i Monument Valley og Grand Canyon.
• Avslutning i selveste Las Vegas!

Olav Magne Tonstad 
er sivilagronom og 
har i mange år vært 
jordbrukssjef i Hå kommune på 
Jæren. Han har reist mye, vært 
reiseleder for flere norske grup-
per og tidligere bodd og arbei-
det flere år i Sør-Amerika. Han 
jobber for tiden som takstmann 
og konsulent for bønder.

Inger-Torill Kirkeby er 
USA-spesialist i Escape 
Travel og autorisert guide 
i USA. Hun har bodd mange år 
i USA og kjenner land, folk og 
kultur svært godt. Hun har reist 
med mange norske grupper i 
USA og har stor kunnskap og 
god formidlingsevne.



DAG 1 LØRDAG 17. NOVEMBER  
STAVANGER – SAN FRANCISCO
Vi flyr med KLM fra Sola tidlig morgen til 
Amsterdam. Her går vi om bord på Ameri-
ka-flyet og flyr direkte til San Francisco hvor 
vi lander kl. 12:25. Sjåføren står klar med 
bussen og tar oss en liten runde med buss i 
byen før vi sjekker inn på hotellet. Vi får en 
første smak på San Francisco, men etter 
en lang flytur er det først og fremst godt å 
være fremme og installere seg på rommet. 
Om kvelden inviterer reiseleder til en tur på 
byen, hvor vi finner en passende restaurant 
der vi kan få oss middag.

DAG 2 SØNDAG 18. NOVEMBER 
SAN FRANCISCO
I dag skal vi bli kjent i San Francisco (SF). Byen 
ligger fantastisk til mellom Stillehavet og San 
Fransisco Bay. Det blir rusletur gatelangs for 
å se Lombard Street, den mest svingete gata 
i SF, og Filbert Street som er den bratteste 
gata i byen. Lombard Street er et landemerke 
med åtte hårnålssvinger omgitt av vakre 
blomster. Vi tar båten ut til Alcatraz som var 
føderalt fengsel fra 1934 til 1963. Her satt 
blant andre gangsterkongen Al Capone og 
drapsmannen Robert Stroud, bedre kjent som 
«Fuglemannen». Filmen «Flukten fra Alcatraz» 
med Clint Eastwood i hovedrollen beskriver 
Frank Lee Morris’ og to andre fangers flukt 
fra fengselet i 1962. Det er mange myter 
og legender knyttet til fengselet, kanskje 
stemmer ikke alt vi har hørt med virkelighe-
ten? Ikke langt fra båtkaien ligger Pier 39, 
en utstikker med butikker, restauranter og 
underholdning. Sjøløvene som har slått seg 
til her, er blitt en av byens hovedattraksjoner. 
Ellers anbefaler vi en tur med kabelbanen som 
SF er så kjent for. Reiseleder fører an. Lunsj 
og middag blir tilrettelagt.

DAG 3 MANDAG 19. NOVEMBER  
MUIR WOODS OG NAPA VALLEY
Mange har hørt om de kjente vindistriktene 
i Napa Valley hvor mye av den gode califor-
niske vinen produseres. Vi besøker en vingård 
og blir selvfølgelig med på vinsmaking. Vi 
besøker også Muir-skogen som er en av de 
mest besøkte turist-attraksjonene i området. 
Redwood-trær er blant verdens eldste og 
høyeste trær, og Muir-skogen er et av USAs 
nasjonalmonumenter. Her står trærne tett og 
luftfuktigheten bidrar til urskogfølelsen. 

Vi gjør et stopp før vi kjører over Golden Gate 
Bridge slik at alle kan få et flott bilde av en 
av verdens mest kjente broer. På vei tilbake 
til hotellet kjører vi gjennom San Franciscos 
Chinatown, Nord-Amerikas eldste Chinatown 
(fra 1840-årene), og et av de største kine-
siske samfunn utenfor Asia.

DAG 4 TIRSDAG 20. NOVEMBER  
SALINAS-DALEN - SELMA
Vi forlater San Francisco og kjører gjennom 
Silicon Valley som i dag er mest kjent for sine 
mange høyteknologi-bedrifter. Vi fortsetter 
sørover og inn i Salinas-dalen, et rikt land-
bruksområde med hovedfokus på grønnsaker. 
Ja, her dyrkes så mye grønnsaker at området 
faktisk kalles «Verdens salatbolle». Vi gjør 
et par stopp for å se hvordan de dyrker og 
høster. Salinas-dalen er forresten kjent fra 
flere av John Steinbecks romaner. Han er en 
kjent amerikansk forfatter som fikk Nobelpri-
sen i litteratur i 1962. Vi fortsetter videre og 
inn i nye landbruksområder i Central Valley. 
Central Valley er en av verdens mest land-
bruksproduktive områder, her dyrkes blant 
annet frukt, grønnsaker, nøtter og mandler, 
og selvfølgelig vindruer. Vi stopper ved en 
såkalt «Feed Lot» hvor de fôrer opp storfe til 
kjøttproduksjon. Vi krysser dalen og kjører til 
Selma hvor vi skal overnatte to netter.

DAG 5 ONSDAG 21. NOVEMBER  
CENTRAL VALLEY
Central Valley er en ca. 720 km lang fruktbar 
dal som strekker seg fra Sierra Nevada-fjel-
lene i øst og til fjell-kjedene som løper paral-
lelt med Stillehavet i vest. Her dyrkes det 
over 230 ulike jordbruksprodukter. På under 
1 prosent av USAs landbruksareal dyrkes 8 

prosent av landets totale jordbruksproduk-
sjon! Vi er i hjertet av Californias matkammer. 
Dagen går med til landbruksfaglig program 
i området rundt Lemoore. Det blir litt ulike 
besøk, blant annet til en farm som driver med 
melkekyr. 

DAG 6 TORSDAG 22. NOVEMBER  
SELMA – HOLLYWOOD / LOS ANGELES
I dag feirer amerikanerne Thanksgiving, kan-
skje den viktigste høytiden i USA, og det 
blir stille på veiene. Etter frokost går turen 
sørover og vi ankommer «Englenes by», Los 
Angeles, eller bare L.A., ved lunsj-tider. L.A. 
er med sine ca. 4 millioner innbyggere den 
nest mest folkerike byen i USA, bare forbigått 
av New York med sine ca. 8,5 mill. Bydelen 
Hollywood er kjent for underholdningsin-
dustrien, og vi skal se både det berømte Hol-
lywood-skiltet og Beverly Hills-skiltet. Vi ser 
Rodeo Drive med sine luksusforretninger på 
rekke og rad. Det var her Julia Roberts hand-
let sine kreasjoner i filmen «Pretty Woman». 
Butikkene er stengt i dag, så vi må klare oss 
med «window shopping». Vi overnatter i gåav-
stand fra Hollywood Boulevard og Walk of 
Fame. Her er fortauet med de rosa stjernene 
som representerer en utmerkelse til mange 
kjente navn innen film og underholdning. På 
plassen foran Chinese Theatre finner vi blant 
annet avtrykk av Sonja Henies skøyteskjær. 

DAG 7 FREDAG 23. NOVEMBER  
 HOLLYWOOD – PHOENIX
Denne dagen er først og fremst en trans-
port-etappe østover på hovedveien I-10. 
Men det betyr på ingen måte at det blir en 
kjedelig dag! Landskapet er svært variert. Vi 
kjører gjennom ørkenområder før vi etter 



hvert forlater California og krysser Colora-
do-elva, og er inne i staten Arizona. Vi over-
natter i nærheten av Phoenix, som er den 
største byen og hovedstaden i delstaten 
Arizona. Phoenix er også administrasjons-
sete for Maricopa County («fylke»). Navnet 
stammer fra Maricopa-indianerne (indianere 
skal nå formelt kalles urbefolkning) som har 
holdt til i området her siden 1500-tallet. De 
for oss mer kjente Navajo-indianerne kaller 
Phoenix for Hoozdo, som betyr «Dette stedet 
er varmt», - så får vi sjekke temperaturen når 
vi kommer. 

DAG 8 LØRDAG 24. NOVEMBER 
PHOENIX – TUBA CITY
I dag setter vi kursen nordover på hovedveien 
I-17, og vi kjører etter hvert inn i Navajo 
Nation som er det største urbefolkningster-
ritoriet i USA. De spanske nybyggerne kalte 
dem apache de navajó. Selv kaller de seg dineh 
eller diné som betyr «folket». Det er over 300 
000 navajoer. De er dermed en av de største 
urbefolkningsgruppene i Nord-Amerika. Vi 
har ikke spikret programmet for fredag og 
lørdag hundre prosent. Vi jobber med å få 
til lokale innslag og landbruksfaglig program 
begge dager, og vi kommer tilbake med mer 
detaljer i god tid før avreise. Vi skal overnatte 
to netter i Tuba City. Byen er den nest største 
urbefolkningsbyen i Navajo-land. 

DAG 9 SØNDAG 25. NOVEMBER 
MONUMENT VALLEY & FOUR CORNERS’ 
MONUMENT
I dag blir det store naturopplevelser! Vi kjører 
fortsatt gjennom deler av Navajo Nation, og 
skal besøke Monument Valley. De utrolige 
fjellformasjonene er rene skulpturer og kjent 

fra mange western-filmer med blant andre 
John Wayne. Nyere filmer som «Thelma og 
Louise» og «Forrest Gump» har også scener 
herfra. Mange av oss har nesten følelsen av 
å ha vært her før… Vi kjører videre til Four 
Corners’ Monument, det eneste stedet i USA 
der fire stater grenser mot hverandre. Her 
utvises vanligvis mange akrobatiske øvelser 
blant turistene for å få tatt det beste bildet 
mens vi oppholder oss samtidig i Utah, New 
Mexico, Colorado og Arizona samtidig. Da må 
både armer og ben i bruk!

DAG 10 MANDAG 26. NOVEMBER
GRAND CANYON
I dag skal vi oppleve Grand Canyon. For 
mange er kanskje dette turens høydepunkt. 
Grand Canyon er verdens største «canyon» 
(elvejuv), ca 446 km langt og stedvis 1,5 km 
dypt. I bunnen renner Colorado-elva som har 
vært med å forme dette fantastiske landska-
pet. Vi er på ca. 2100 meter over havet og 
det er et mektig skue som møter oss uansett 
hvilken vei vi ser. Vi besøker IMAX-teateret og 
ser den fantastiske Grand Canyon-filmen. Vi 
skal ha god tid her, både sammen og på egen 
hånd. Kanskje noen vil ta seg en helikopter-tur 
over Grand Canyon. Prisen ligger på USD 250 
– 300 for ca 45 minutter. Dyrt, ja, men det er 
en fantastisk opplevelse!  

DAG 11 TIRSDAG 27. NOVEMBER 
GRAND CANYON – LAS VEGAS
Denne dagen er fylt av helt andre opplevelser. 
Vi kjører først sørover til Williams og fortset-
ter vestover på motorveien I-40. Vi stopper 
i Route 66-byene Seligman og Kingman, her 
blir det muligheter for nye «Kodak-øyeblikk». 
Etter dager med store naturopplevelser, blir 

møtet med Las Vegas nesten surrealistisk. 
Casino-byen framfor noen synes å vokse rett 
opp av ørkenen. Neon-lysene fra de store 
hotellene og spille-casinoene slåss om opp-
merksomheten langs hovedgata Las Vegas 
Boulevard som rett og slett kalles «The Strip». 
Vi skal bo to netter i Las Vegas. 

DAG 12 ONSDAG 28. NOVEMBER 
LAS VEGAS
Vi får en hel dag i Las Vegas. Noen vil kanskje 
prøve lykken ved spilleautomatene, noen vil 
bare rusle rundt i byen, – gatelivet er en opp-
levelse i seg selv. Hotell-lobbyene har fantas-
tiske utsmykninger, så bare det å gå inn og 
ut av hotellene, er en stor opplevelse. Hotell 
Bellagio har et fantastisk vann-, musikk- og 
lysshow som alle bør få med seg. Reiselederne 
er behjelpelig med forslag til aktiviteter og 
severdigheter som er verd et besøk, og invi-
terer til et felles opplegg for dem som har lyst 
til å gå samlet. Det blir også mulighet for å få 
med seg et show i verdensklasse!

DAG 13 TORSDAG 29. NOVEMBER
LAS VEGAS - AMSTERDAM
Etter frokost setter vi kursen mot flyplassen 
for å begynne på hjemturen. Kl. 10:55 letter 
vi med Delta Airlines med kurs for Salt Lake 
City, og med videre forbindelse til Amster-
dam hvor vi lander neste morgen.

DAG 14 FREDAG 30. NOVEMBER  
AMSTERDAM - STAVANGER
Vi ankommer Amsterdam tidlig morgen og 
flyr videre til Sola hvor vi lander kl. 11:10 
fredag formiddag. Og så er vi hjemme igjen 
med mange flotte opplevelser å se tilbake på, 
og i god tid før juleforberedelsene …



/  PRISER OG BETINGELSER

PRIS
Pr. person i dobbeltrom kr 29 890
Tillegg for enkeltrom kr 9 350

PRISEN INKLUDERER
•  Flyreise Stavanger - San Francisco 

og Las Vegas - Stavanger med KLM 
og Delta Airlines

•  Flyskatter kr 2 534,- pr. februar 
2018 (kan endres)

•  Overnatting i dobbeltrom 
•  Daglig frokost. Andre måltider blir 

tilrettelagt og koster ca 15-20 
dollar pr. måltid

•  Rundreise med utflukter og 
severdigheter ifølge program

•  Erfaren norsk reiseledelse som er 
med på hele turen

PRISEN INKLUDERER IKKE
•  Reise- og avbestillingssikring
•  Visumkostnader/ESTA-godkjenning
•  Tips til sjåfør(er), lokale guider og 

kontakter 
•  Måltider og drikke utover det som 

er inkludert
•  Andre personlige utgifter

BOSTEDER: 
San Francisco: Comfort Inn by the 
Bay. 2775 Van Ness Avenue,  
San Francisco CA 94109 /  
+1 415 928 5000
Selma: Best Western Colonial Inn 
Selma. 2799 Floral Avenue, Selma 
CA 93662 / +1 559 891 0300 
Hollywood / Los Angeles: 
Holiday Inn Express Hollywood Walk 
of Fame, 1 natt. 1921 N Highland 
Ave,  Los Angeles, CA 90068 / 
+1 323 850 8151
Phoenix: Holiday Inn Express Phoenix 
N / Scottsdale, 1 natt
4575 E Irma Lane, Phoenix, AZ 
85050 / +1 480 473 3400
Tuba City: Quality Inn Navajo Nation, 
2 netter. 10 N Main Street, Tuba City, 
AZ 86045 / +1 928 283 4545
Grand Canyon: Holiday Inn Express 
Hotel & Suites Grand Canyon, 1 natt
226 State Highway 64, Grand 
Canyon, AZ 86023 / +1 928 638 
3000

Las Vegas: 
Treasure Island Hotel & Casino,  
2 netter
3000 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, NV 
89109 / +1 702 894 7111

Vi tar forbehold om eventuelt bytte 
til tilsvarende hoteller. Oppdaterte 
opplysninger gis før avreise. 

Prisene er gitt på gjeldende tariffer 
og valutakurser (februar 2018) og 
med forbehold om min 30 beta-
lende deltagere. Vi tar forbehold om 
programendringer og at det melder 
seg nok deltakere til å gjennomføre 
turen. Praktiske opplysninger og 
informasjon sendes alle påmeldte i 
god tid før avreise.  

Innreise til USA 
Alle må ha innreisetillatelse til USA 
på plass før avreise. Logg på med 
denne adressen  https://esta.cbp.dhs.
gov/ (eller klikk på lenken) og følg 
fremgangsmåten der (offisiell myn-
dighetsside). Ha pass og kredittkort 
for hånden. Kostnad er USD 14,-. 
Skulle dere trenge hjelp så ta kontakt 
med oss i Escape Travel. 
Pass og øvrige dokumenter
Alle som reiser til USA må være inne-
haver av gyldig elektronisk lesbart 
pass som er gyldig minimum 6 mnd. 
etter hjemkomst.
Valuta
Myntenheten i USA er dollar og fås 
kjøpt i bankautomat på flyplasser i 
Norge. Det er lurt å veksle litt dollar 
før avreise. Bruk av kredittkort er 
vanlig både til shopping og i miniban-
kautomater, og mest vanlig er Visa og 
Mastercard. Bruk gjerne safe på hotel-
lene for oppbevaring av penger og 
verdisaker, enten i resepsjonen eller på 
rommene. Det er også fornuftig å ha 
verdisaker plassert tett på kroppen. 
Tips
Reiseleder samler inn 65 USD fra 
hver deltager og fordeler tips til 
bussjåfør(er) og lokale guider og kon-
taktpersoner underveis. Utover dette 
må den enkelte vurdere hvor mye tips 
man vil gi. Det er vanlig å gi 10-20% 
tips på bedre restauranter og til 
drosjesjåfører, bartendere etc. Husk 
at moms (tax) kommer i tillegg til 
oppgitt pris i butikker, restauranter, 

Besøksadresse: Grenseveien 92, Oslo    
Postadresse:  Postboks 6288 Etterstad
 0603 Oslo    

Telefon:  (+47) 24 14 94 00    
E-post:  post@escape.no
Web: www.escape.no

etc. og varierer fra stat til stat (normalt 
5-8%). På hotellene forventes det 
tips på rommet på 1 USD pr. deltager 
pr. døgn. Og noen ganger forventes 
det tips ved frokosten. Nærmere 
informasjon om tipskulturen i USA gis 
underveis.
Mat og måltider
Det blir mye billigere å kjøpe mat 
underveis enn å inkludere den i pakke-
prisen. Vi legger til rette for lunsj og 
middag hver dag, og de som ønsker det 
spiser sammen med reiseleder. Det er 
inkludert frokost på hotellene, men de 
øvrige måltidene må betales på stedet. 
Man får vanligvis et godt og rikholdig 
måltid til rundt 15 til 18 dollar i USA. 
Tidsforskjell
Tidsforskjellen vil være 9 timer etter 
norsk tid.
Strøm
Det er 110/120 volt mens vi i Norge 
har 220 volt. For at norsk elektrisk 
utstyr skal kunne brukes, må apparatet 
(barbermaskin etc.) kunne «switche» 
fra 220 v til 110 v. I tillegg må det 
benyttes adapter som er tilpasset 
amerikanske stikkontakter. To-punkt 
(flat) stikkontakt er mest brukt, mens 
tre-punkt er også vanlig. 
Telefon og internett
Mobilnettet er godt utbygd. Hotellene 
har normalt god Wifi-dekning. 
Forsikring
Avbestillingsforsikring og reiseforsik-
ring ordnes gjerne best gjennom din 
egen forsikringsforbindelse.
Bagasje
Møt i god tid før avgang på flyplas-
sen, minimum halvannen time før 
avreise. Det er gjennomgående 
håndtering av bagasje fra Norge til San 
Francisco. Det tillates 1 kolli á 23 kg 
pr. person som innsjekket bagasje, og 1 
stk håndbagasje (12 kg) pluss en liten 
veske eller pc.

REISEN BESTILLER DU PÅ  
www.escape.no/tonstad
24 14 94 00  // post@escape.no  

For spørsmål eller mer info, kontakt:
Reiseleder Olav Magne Tonstad
olav.magne.tonstad@gmail.com
+47 941 69 222
eller Inger-Torill Kirkeby 
itkirkeby@itkirkeby.com
+47 944 38 319
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