
   
Californien 11 dage på Triumph med Vagn Jensen
  Torsdag d. 13/9 – Søndag 23/9 2007 
 
Las Vegas – San Francisco – Monterey – Pismo Beach – Yosemite National Parken – 
Death Valley  og sidst, men ikke mindst Highway 1. 
 
Vi har i samarbejde med Vagn Jensen lavet denne specielle rejse til Californien, og vi har fundet en 
motorcykel udlejer i San Francisco, der på nuværende tidspunkt har 8 nye Triumph af typen 
Bonneville.  
Vi vil på denne rejse komme til at opleve nogle af de absolut største highlight i Californien og Nevada. 
Intet sted har man en mere varieret natur fra flotte bjergområder med flotte skove og søer, golde 
ørkner til utrolig frugtbart landbrugsjord. 
Metropol byer som San Francisco og Las Vegas, eksklusive enklaver som Monterey, Carmel. 
Fantastiske og varierede veje gennem vinmarker, ørkner som Death Valley, gennem skove, langs 
søer og vandfald i national parken Yosemite og endelig den berømte Highway 1, kystvejen langs 
Stillehavet.  
Vi har 2 nætter i verdens flotteste plastik by Las Vegas, der også giver mulighed for at tage på en 
flyvetur til et af verden 7 vidundere Gran Canyon og selvfølgelig skal vi også kører over den berømte 
Golden Gate bro i San Francisco. 
 
 
 
 
Rejseplan: 
Torsdag d.13/9: 
Afrejse fra København/Billund til Amsterdam, hvor gruppen mødes og flyver sammen med KLM til San 
Francisco, hvor vi midt på dagen og derfra bliver vi kørt til hotellet. Rejselederen tager gruppen med 
ned til det spændende område ved havnen, og der vil være velkomstmiddag. 
 
Fredag d.14/9:  
Vi bliver om morgenen kørt til udlejningsfirmaet, og i løbet af formiddagen vil vi være klar til at køre 
syd øst ud af San Francisco mod National parken Yosemite. Vi overnatter i Mariposa. 



 
Lørdag d.15/9: 
Vi kommer hurtigt ind i Yosemite Nationalparken, hvor vi skal opleve smukke bjergveje, passere et 
pas i godt 3000 meters højde, samt nyde de smukke vandfald og bjergsøer. Efter at have haft god tid 
til at nyde de ca. 60 km smukke veje kommer vi frem til den hyggelige by Bishop for overnatning. 
 
Søndag d.16/9: 
Denne dags store og varme oplevelse bliver Death Valley, som med sin beliggenhed på knap 200m 
under havets overflade er et af de varmeste steder i verden, o0g der er ikke mange steder at finde 
skygge, da der ikke findes meget bevoksning. Sidst på eftermiddagen kører vi ned mod vel nok en af 
verdens største turist magneter spille byen Las Vegas, her findes f.eks. 60.000 hotelværelser og det 
ene hotel overgår det andet. 
Om aftenen vil rejselederen tage jer med på en vandring på den berømte Strip og skulle nogen have 
lyst til at prøve lykken i et kasino er der absolut mulighed for det.  
 
 
Mandag d.17/9:  
Man har dagen til fri disposition og vi vil vise dem der lyst, et af de store indkøbs centre, men skulle 
man være interesseret i at komme med på en flyvetur hen over Hoover Dam og den berømte Gran 
Canyon er der også mulighed for det for en pris af ca. kr. 1000,-   
 
Tirsdag d.18/9: 
Vi forlader Las Vegas og staten Nevada og vil gøre stop i Baker og en af de gamle Route 66 byer 
Barstow, hvor der bliver mulighed for at besøge en af de mange Ghost byer. Sidst på eftermiddagen 
er vi fremme ved Mojave , hvor vi stopper for overnatning. 
 
Onsdag d.19/9: 
Vi kører ad små veje over Sierra bjergene og kommer frem til noget det smukkeste vej stykke der 
findes, nemlig Highway 1 der nogle steder er hugget ind i klipperne helt ude ved Stillehavet.  
Vores overnatning denne dag vil være omkring Pismo Beach. 
 
Torsdag d.20/9: 
Vi fortsætter nord på ad Highway 1 og kommer via Carmel, hvor Clint Eastwood engang var 
borgmester og herfra køre vi på 17 miles vejen, der går gennem et utrolig flot feriehus/slot område 
frem til Monterey hvor vi overnatter. Byen er blevet udødeliggjort gennem John Steinbeck’s mange 
bøger. Vi har resten af dagen til at nyde det brogede folkeliv på Fisherman’s Wharf med masser af 
restauranter og barer eller besøge det store og kendte fiskeakvarium.  



 
Fredag d.21/9: 
 Vi har hele dagen til at køre de sidste godt km.200 på kystvejen op til den kendte Golden Gate bro, 
som vi vil kører over, inden vi kører frem til udlejeren for at aflevere motorcyklerne sidst på 
eftermiddagen. Herfra bliver vi kørt til vores hotel og der bliver igen mulighed for at opleve Chinatown, 
Fisherman’s Wharf, Pier 39 eller en tur med de kabeltrukne sporvogne.  
Lørdag d.22/9:  
Vi har formiddagen til at pakke kufferten og evt. shoppe det sidste inden, inden vi først på 
eftermiddagen flyver fra San Francisco. 
 
Søndag d. 23/9:  
Vi ankommer midt på eftermiddagen til Kastrup eller Billund. 
 
Hoteller: Vi bor på gode hoteller/moteller af Best Western standard  
 
Afrejse  Hjemkomst 
Torsdag 13.09.07 Søndag 23.09.07 
Pris pr. person på Triumph Bonneville  Kr. 23.745   
Bagsædepassager    Kr. 16.995,- 
Tillæg eneværelse    Kr.  2.400,- 
Afbestillingsforsikring (sygdom) 6% af rejsens pris 
Da firmaet pr.d.d. råder over 8 stk. Triumph og vi tager max 15 motorcykler med, kan vi også tilbyde 
BMW F 650 GS til samme pris, eller Harley 1450cc og BMW R 1150,- mod et tillæg på kr. 1500,-  
 
Inkluderet i rejsens pris 
Flyrejse København/Billund til San Francisco t/r  
Transfers: lufthavn - hotel, hotel – mc-udlejning og mc-udlejning - lufthavn  
Motorcykelleje i 8 dage inkl. fri kilometer, VVIP ansvars- og kaskoforsikring ($1500 selvrisiko / $300 
depositum) 
Turleder, følgevogn og bagagetransport 
9 overnatninger i dobbeltværelse med bad/toilet 
Velkomst- og afskedsmiddag 
Kort og turmateriale 
Obligatoriske gebyrer og alle kendte skatter og afgifter 
 
Ikke inkluderet i rejsens pris 
Måltider og drikkevarer (morgenmad er dog inkl. på flere af hotellerne) 



Benzin 
Parkerings- og vejgebyrer  
Entréer til nationalparker 
BEMÆRK! 
Udgiften til benzin og entréer beløber sig til under $150 (ca. kr. 1000,-) 
Husk rejseforsikring – det gule sygesikringskort dækker ikke i USA 
NB: I forbindelse med motorcykel udlejning SKAL der medbringes gyldigt internationalt kreditkort 
(Visa, Diners etc.) 
VIGTIGT! 

• Alle skal nu have det nye pas med magnetstrimmel i, for at få indrejse og turistvisum til USA. 
Visumblanketten udfyldes i flyet inden ankomst. 

• Det anbefales at tegne en rejseforsikring, da det gule sygesikringskort ikke dækker i USA. 
 

Tilmelding: 
Der betales et depositum på kr.2500,- ved tilmelding samt evt. sygdomsafbestillingsforsikring (6% af 
rejsens pris) og resten betales senest 1. august 2007 
I øvrigt henviser vi til vores generelle bestemmelser på vores hjemmeside www.dream-bike.dk 
 
Med Venlig Hilsen 
Kurt Sørensen 
www.dream-bike.dk 
info@dream-bike.dk 
Tlf. 76 24 08 08 
 
  

 


