välkommen till reseguiden från
cruise america och cruise canada

NÖJE…För barn som reser i husbil är det ett
rent nöje. De behöver inte tränga ihop sig i
baksätet på bilen, och ni slipper “Jag vill inte
sitta i mitten”. Istället kan allihop sitta runt
bordet i husbilen och antingen spela spel
eller titta på utsikten
genom fönstret.

VANLIGA FRÅGOR…För svar på andra
eventuella frågor, besök frågesektionen av vår
webbplats, eller klicka på denna länk
http://www.cruiseamerica.com/rent/renters_
resources/

Anchorage

YUK ON
TE R R ITORY

A LB ER TA

Vancouver

cruiseamericarv
@cruiseamerica
www.youtube.com/user/cruiseamericarv

6 Minnesotas natur (Sida 15)

3 Cowboy-landet (Sida 12)

Calgary

7 Västra Kanadas pärlor (Sida 16)

SA SK ATCH E WA N

Seattle
Portland

@cruiseamericaRV

4 Floridas stränder och key-öarna (Sida 13)
5 Städer i nordost och mycket annat (Sida14)

1 Attraktionerna i väst (Sida 10)
2 Utahs Mighty Five och mycket annat (Sida 11)
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Inget annat företag kan
erbjuda så många platser att
resa från, till och mellan!
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IDA

Employee owned. Customer driven.

Uthyrning är möjlig från

27 platser i USA
och 5 i Kanada.
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Billings

O

FLEXIBILITET…Ni kan välja att följa en av
våra populära resvägar på sida 12-16 i denna
broschyr, planera er egen färdväg eller bara
köra vägen fram och åka dit ni har lust.

Guide till de rekommenderade rutterna
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R

FRIHET…Det finns ingen annan typ av
semester som ger er så mycket frihet. Ni kan
stanna på en plats precis så länge ni vill.

B R I TI SH
COLUMB I A

Håll kontakten med oss här

DELA MED ER AV ÄVENTYRET…Ta mängder av
foton under ert familjeäventyr i en husbil från

AL ASK A

Cruise America har hyrt ut husbilar i över
45 år, så med vår långa erfarenhet, våra
exklusiva husbilar som är specialanpassade
för hyresmarknaden och vår oslagbara service,
får ni ert livs semester! Med över 16 000
fantastiska campingplatser att välja på är det
svårt att förstå varför någon skulle vilja boka
in hela familjen på hotell. Det finns så många
fördelar med att hyra en husbil att det är svårt
att nämna dem alla, men vi ska försöka berätta
om några av dem.

Cruise America eller Cruise Canada.
Vi älskar att se bilder på när ni kopplar av
med familj och vänner. Dela bilder, filmer och
historier på Cruise America RV Community och
delta i utlottningen av ett presentkort på 500
USD till er nästa drömresa med husbil.

U

Genom att läsa den här broschyren har du
tagit det första steget mot att upptäcka ett av
de bästa sätten att resa runt i USA och Kanada
på. Med så mycket att se och göra är det ofta
svårt att veta var man ska börja.

NATUR…Vakna upp till ljudet av fåglar och
utsikten över en stor bergskedja. Gå ut och
ta ett djupt andetag av bergs- eller havsluft.
Koppla av med familjen och ät frukost i solen.
Åk sedan iväg till den destination ni har valt
för en heldag med familjeäventyr. Det är ingen
stress... och det blir inte bättre än så.

L

hur är det egentligen
att resa med husbil?

ÅTKOMLIGHET…Husbilen ger er tillgång till
alla de stora turistområdena. När ni besöker
platser som Grand Canyon eller Zion National
Park kan ni övernatta på parkernas mark och
vanligtvis till en minimal kostnad. Hotell i
anslutning till nationalparkerna är vanligtvis
dyra.

B

Vi hyr ut på 27 platser i USA och 5 i Kanada.
Inget annat företag kan erbjuda så många
platser att resa från, till och mellan.

PRIS…Även om hotell kan verka relativt billiga
när du bokar, så tillkommer alltid de extra
kostnaderna som man aldrig tänker på förrän
de kommer. Frukost, lunch och middag är de
största extrautgifterna.

MISSISSIP PI

C

ruise America och systerbolaget
Cruise Canada vill att ni ska få den
familjesemester som ni har drömt om,
helt anpassad efter era önskemål. Och vi
hoppas att informationen på följande sidor
ska visa er hur spännande och motiverande
den här typen av semester kan vara. Om
ni har några frågor, tveka inte att ringa oss
eller en av de många researrangörer eller
resebyråer vi jobbar med.

Miami

2

priset på husbilar tillgänglighet är allt

specifikationer för er husbil
STANDARDUTRUSTNING FÖR ALLA HUSBILAR

D

et första ni bör känna till när ni hyr ett
fordon från Cruise America eller Cruise
Canada är att våra priser bygger på
tillgången. När vi har fler bilar tillgängliga blir
priset lägre, och när vi har fler bilar tillgängliga i
en viss kategori, kan det hända att en större bil
är billigare än en mindre.

Cruise America och Cruise Canada
tillhandahåller ett personligt kit med
sängkläder och handdukar samt ett kökskit
med grytor, kastruller och porslin. Normalt
betalar du för dessa vid uthyrningsstationen
men vissa researrangörer kan även ha ett
alternativ för förskottsbetalning. För kunder
som vill ha ett “All in”-alternativ och inte
behöva tänka på någonting, erbjuder vi även
Unlimited Mileage Plus-paketet.
Om ni ska hämta bilen i en stad och lämna den
i en annan tillkommer en avgift för detta.
Avgiften varierar mellan 250 och 650 USD
beroende på vägsträcka och normalt betalar
kunden direkt till uthyrningsstationen när de
hämtar sin bil.
Allt är föremål för statlig eller regional skatt och
normalt kommer din researrangör att lägga till
denna på din förhandsbetalning, men tänk på
att skatt även läggs på alla varor och tjänster
som betalas lokalt.
cruiseamerica.com

AM/FM-radio & stereo

Servobromsar/ABS-system

Kyl och frysfack

Farthållare

Kombinationsdusch (separat i C-30)

Automatisk växellåda

Spoltoalett med färskvatten

A/C på instrumentbrädan

Generator (i Kanada endast i C30;
ej tillgängligt i T17)

Värmeanläggning

Dubbla bakhjul (enkla bakhjul
på C19 & T17)

3 kokplattor (2 i C19 & T17)
Mikrovågsugn

2-hjulsdrift

A/C i taket

Det andra ni bör känna till är att ju TIDIGARE ni
bokar, desto större är ofta tillgången – och
därför blir också priset lägre. När du ringer till
oss, eller din researrangör, får du priset för hela
hyresperioden, inklusive försäkring.
Vi frågar hur långt ni ska köra – och ni kan
förhandsboka körsträckan och därmed spara
pengar på kilometerkostnaden. Ni kan köpa
paket med 500 eller 100 miles/kilometer eller,
om ni tror att ni kommer att köra långt, förköpa
obegränsad körsträcka. Det är bra att känna till
att under vissa månader, för vissa fordon, kan ni
spara 25 % på avgiften för obegränsad
körsträcka i upp till tre veckor. Om ni väljer en
av våra resvägar i den här broschyren blir det
enkelt att räkna ut körsträckan – men tänk på
att ni inte bara kommer köra från camping till
camping under resan. Ni kommer säkert att
vika av till intressanta platser längs vägen så
var generös med körsträckan, men tänk
samtidigt på att det inte går att få
återbetalning för oanvänd körsträcka.

Servostyrning

T17

SPECIFIKATIONER

C19

C25

C30

Tankkapacitet (gallon/liter)

FÖRSÄKRING är mycket viktigt för alla och
vi inkluderar det i hyrespriset. Du får
automatiskt ansvarsförsäkring för en miljon
dollar. Ditt fordon försäkras också för
oavsiktlig skada men observera att det
finns ett avdrag för självrisk, precis som
med din bilförsäkring hemma. För
eventuella skador på våra fordon, som är
värda över 60 000 USD, kan du debiteras
upp till 1 500 USD (2019/20) för varje
Min tur att köra!
skadeanmälan. Det innebär inte en
automatisk avgift på 1 000 dollar för varje
skadeanmälan, utan det betyder UPP TILL
denna summa… om skadereparationen
exempelvis kostar 50 dollar är det också allt du
behöver betala. Det är viktigt att känna till att
alla försäkringar blir ogiltiga om bilen körs på
ett sätt som strider mot det hyresavtal som
signerades vid upphämtningen.
Det sista du behöver veta om uthyrningen är
den återbetalningsbara depositionen på 500
dollar. Denna avgift dras från ditt betalkort när
bilen hämtas. All extra körsträcka och
eventuella skador kommer att dras från denna
deposition och alla kostnader för olja (spara
alla kvitton) kommer att krediteras dig. Det är
viktigt för oss att ni håller oljeförbrukningen på
en normal nivå – vi betalar för det!

Varmvattenberedare

6/22

6/22

6/22

6/22

Färskvatten

22/83

20,5/76

40/151

40/151

Gråvatten

15/56

16/62

24/92

22/83

Svartvatten

16/60

17/64

24/92

25/94

Bensin

23/88

40/151

55/208

55/208

Gasol

5/19

11/45

12/46

12/46

Över hytten

60 x 76
1,54 x 1,93

60 x 84
1,52 x 2,13

57 x 96
1,45 x 2,44

57 x 96
1,45 x 2,44

Vid matplats

30 x 80
0,76 x 2,0

37 x 72
0,94 x 1,83

37 x 72
0,94 x 1,83

37 x 72
0,94 x 1,83

Bak

–
–

–
–

54 x 80
1,37 x 2,03

60 x 74
1,52 x 1,88

Soffa

–
–

–
–

–
–

42 x 68
1,06 x 1,72

Längd (avr. till närmaste fot) 20’/ 6,15

20’/6,15

25’/7,6

30’/9,1

Bredd (med indragna speglar) 7’ 2” / 2,18

7’ 8”/2,34

8’ 4”/2,54

8’ 4”/2,54

12’/3,72

12’/3,72

12’/3,72

Sängmått (tum/meter)

Foto: Jacqueline Marsh

Cruise Americas
personliga kit och kökskit
går att boka på förhand.

Yttermått (fot och tum/meter)

Höjd (frigång)

12’ / 3,72

Med mer än 45 års erfarenhet av att hyra ut och
tillverka våra egna husbilar vet vi exakt vad
våra kunder behöver för att husbilssemestern
ska bli så enkel som möjligt. För närvarande
specialbygger vi fyra husbilstyper så att det ska
vara enkelt för er att välja rätt husbil, beroende
på antal resenärer, resans längd och era
personliga behov.
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appen cruise america
och cruise canada

nyttiga länkar när ni
planerar er semester

Appen för Cruise America och
Cruise Canada kan hämtas i
iOS App Store och Android
App Store och du hittar den
om du söker efter Cruise America. Appen
är självklart KOSTNADSFRI och innehåller
ett antal nyttiga funktioner för att planera er
semester, men även funktioner som ni kan
använda under resans gång.

Förutom Cruise America-appen finns det ett stort antal webbplatser till hjälp för att planera er
semester. En del av dessa erbjuder även egna appar för mobila enheter.

I appen går det att ladda ner Renters
Assistance Guide på flera språk, vilken
innefattar detaljerad information om bilen,
inte minst användarmanual och felsökning av
husbilen. Det finns också en tryckt version till
hands i varje bil, men appen är ett bekvämt
sätt att hämta en online-version på så att du
enkelt kan söka i dokumentet för felsökning
och användningstips via din smartphone.
Dessutom får du möjlighet att ladda ner
filmerna Orientering och Vad ni kan förvänta
er Dag 1 samt flera felsökningsfilmer på flera
språk. Dessa viktiga filmer ger ovärderlig
information, vägledning och hjälp både före
avresa och under resans gång, så att ni blir
rustade för en roligare campingupplevelse.
En översikt över campingar och
parkeringsplatser för husbilar i USA och
Kanada med kort information om antalet
tillgängliga platser för uppställning och
anslutning samt öppettider och annan

Här har vi listat ett antal sidor som vi tycker är bra och de kan också vara till hjälp när ni planerar er
semester.

För information om campingplatser i
nationalparker och statsparker i USA, besök
www.recreation.gov and www.stateparks.com

För information om campingplatser i
nationalparker i Kanada, på engelska och
franska, besök www.pc.gc.ca

För information om vildcamping, besök

Du hittar en lista över campingplatser i Alberta
på www.albertacampgroundguide.ca

http://www.rv-camping.org/boondocking/
http://www.blm.gov/ca/st/en/prog/
recreation/camping.html
För en omfattande lista över campingplatser
med möjlighet att söka efter område, besök
www.campingroadtrip.com
Den populära listan över KOA-campingar hittar
ni på www.koa.com
Service med ett leende!

nyttig information. Vidare finns en översikt
över återvinningsstationer - en anläggning
där ni kan tömma husbilens grå och svarta
vattentankar - bensinstationer, mataffärer och
restauranger.

För alternativa natursköna vägar som gjorda för
avkopplande resor, besök www.byways.org
Se vad er favoritcamping har fått för betyg på
www.rvparkreviews.com
Besök webbplatsen för National Association of
RV Parks & Campgrounds på www.arvc.org

Om det är första gången med husbil, besök
www.gorving.ca för nyttiga tips om att
husbilssemestra i Kanada.
För information om campingar samt nyttig
information om enskilda stater och regioner
i Kanada, besök:
British Columbia: www.britishcolumbia.travel
Alberta:

www.travelalberta.com

Quebec:

www.quebecoriginal.com

Ontario:

www.ontariotravel.net

Halifax:

www.destinationhalifax.com

För campingplatser och annan nyttig
information för varje enskild stat i USA, besök:
Arizona:

www.visitarizona.com

Kalifornien:

www.visitcalifornia.com

Colorado:

www.colorado.com

Florida:

www.visitflorida.com

Georgia:

www.exploregeorgia.org

Minnesota:

www.exploreminnesota.com

Nevada:

www.travelnevada.com

New Mexico:

www.newmexico.org

Oregon:

www.oregon.com

Texas:

www.traveltexas.com

Utah:

www.visitutah.com

Washington State: www.experiencewa.com

cruiseamerica.com
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campingar
i nordamerika

vanliga frågor om
campingar

I

F
S

Nordamerika finns det tusentals
campingplatser, från högklassiga resorts med
alla bekvämligheter, via ägardrivna
campingar där gästfriheten är viktigast, till den
mer grundläggande campingupplevelsen på
campingar i nationalparker, statsparker och
regionalparker. Slutligen finns det även
kostnadsfri camping, även känt som vildcamping,
till exempel på de vackra offentliga landområden
som staten har avsatt för rekreationsändamål.
Vi vill ge ett smakprov på var och en av dessa
upplevelser, som alla är mycket trevliga
samtidigt som de skiljer sig från varandra i stil.
Samtidigt vill vi vara ärliga och säga att om det
finns en stats- eller nationalpark i närheten,
rekommenderar vi att ni väljer en av deras
campingar.
Låt oss börja med att prata
om högklassiga resorts
Dessa kan vara privata eller bolagsägda och är
normalt genuina, på ett bra läge med asfalterade
vägar och uppställningsplatser för husbilar, med
fullständiga anslutningsmöjligheter för vatten,
el och avlopp. De har fina toaletter och duschar
för campare. Det finns ett klubbhus, ofta
restaurang och bar, och naturligtvis en pool
eller privat strand, massor av barnaktiviteter och
träningsmöjligheter. Priserna varierar beroende
på området och är högre i närheten av stora
attraktioner som Disneyworld och Niagarafallen
och även i stater som generellt är dyrare, t.ex. en
del stater uppe i nordöstra USA. I allmänhet får
ni dock fortfarande utmärkt valuta för pengarna
för att vara på så vackra lägen med allt ni kan
tänkas behöva. De flesta av dessa större
campingar har online-bokning på sina
webbplatser.
Men hur är det med de familjeägda
campingarna...
Campingarna i denna kategori är mindre,
familjedrivna och med gott rykte om personlig
service. Oftast har de asfalterade vägar och
uppställningsplatser för husbil med fullständig
anslutning till vatten, el och avlopp. De har rena
duschar och toaletter och ofta en butik samt
tvättmöjligheter. Normalt finns det pool om det
inte finns tillgång till sjö eller strand,
aktivitetsområde för barn och ofta
familjeunderhållning under högsäsong.
Återigen varierar priserna, men generellt får ni
mycket för pengarna på dessa platser. Onlinebokning är möjlig och många av dessa campingar
cruiseamerica.com

erbjuder bokning via e-post – du fyller i ett
bokningsformulär och skickar det till campingen.
Campingplatser i nationalparker,
statsparker och regionalparker
Dessa ligger på de mest idylliska platserna och
ger er möjlighet att vara “ett med naturen”. Att
vakna upp på en vacker plats med fågelsång
och soluppgång är en underbar upplevelse. Det
finns sällan anslutningsmöjligheter för vatten, el
och avlopp på dessa campingplatser, men det
är inget problem om ni ser till att tankarna med
färskvatten och propan (till gasspisen,
vattenkokaren och kylskåpet) är fulla och era
avfallstankar är tomma. Ni har ett separat
batteri (dvs. inte bilbatteriet) som driver ett
antal interna LED-lampor i ca en dag eller två,
men om ni har ett fordon med inbyggd
generator kommer denna antingen att ge er
ström eller ladda era batterier med en
snabbladdning på morgonen. Observera att de
flesta parker har restriktioner för när ni får
använda er generator - så att andra campare
inte störs.
Vissa campingar i nationalparker och/eller
statsparker har duschar och toaletter (t.ex.
Mather Campground i Grand Canyon och
Furnace Creek i Death Valley). Ni kan
kontrollera de enskilda faciliteterna i USA på
www.recreation.gov och i Kanada på
www.pc.gc.ca – på båda dessa webbplatser går
det även bra att förhandsboka.

Hur länge ska vi stanna
på varje camping?

Det är en svår fråga. Om ni t.ex. ska besöka
Grand Canyon vill ni säkert stanna minst tre
nätter. Ni kanske vill se Grand Canyon från
toppen av South Rim eller ta en dagstur ner i
kanjonen. En helikoptertur över Grand Canyon är
fantastiskt och kan bokas hos flera företag, t.ex.
Maverick Helicopters. Ja, det finns faktiskt en
flygplats där med helikopterturer som går hela
dagen. Faktum är att alla nationalparker och
statsparker är platser där ni förmodligen vill
stanna mer än bara en natt. I alla våra reserutter
visar vi en plats man bara inte får missa – och det
kan vara en vägledning för hur länge ni vill stanna
på varje plats. Det ska också sägas att vissa
campingplatser bara är ett avbrott i resandet och i sådana falla räcker det med en natt.

F
S

Finns det perioder då vi absolut bör boka
våra campingplatser i förväg?

Om ni vill stanna nära de stora attraktionerna
– Disney, Universal Studios, Niagara Falls –
eller i närheten av populära städer eller i
nationalparkerna, rekommenderar vi alltid att ni
bokar i förväg.
Om inte annat är det en god idé att
förhandsboka om ni reser i juli eller augusti, eller
under följande helgdagar:
USA och KANADA: Jul och Påsk.

USA: Memorial Day i maj, Independence Day i
juli, Labor Day i september, Thanksgiving i
november.
KANADA: Canada Day i juli, Labor Day i
september, Thanksgiving i oktober – plus
mängder av andra helgdagar i enskilda provinser.

F
S

Hur gör man för att
förhandsboka?

F
S

Behöver vi fullständiga
anslutningsmöjligheter varje natt?

Ni kan ofta boka våra utvalda campingplatser
online eller via e-post. Ni måste känna till
ankomstdagen och antalet nätter ni vill stanna. Om
de frågar om ampere för elektricitet - “Vilken
ampere vill ni ha?” - måste ni säga 30 ampere (alla
Cruise America-fordon har 30 ampere). De
kommer också att fråga om er
betalkortsinformation för förhandsbetalning. Varje
campingplats har sin egen avbokningspolicy så ta
reda på reglerna och skriv ner dem.

Om färskvattentanken är full behöver ni inte
ansluta er till vattennätet. Om de grå och
svarta avfallstankarna är tomma behöver ni inte
använda avloppet på platsen. I sådana fall är det
nog endast elektriciteten ni behöver ansluta till.
Om era avfallstankar är fulla och
färskvattentanken är tom behöver ni naturligtvis
ansluta även för detta.

Vildcamping
Det finns inget som slår känslan av frihet när
man slår läger på en idealisk, avskild och
pittoresk plats någonstans ute på landet. Inte på
en campingplats och inte på en husbilscamping,
utan att campa någonstans på de vackra
offentliga markerna som staten har avsatt för
rekreationsändamål. Vi tycker mycket om att
campa på Forest Service-mark, BLM-områden
(Bureau of Land Management), WMA:er (Wildlife
Management Areas) samt i läns- eller
stadsparker. Den här typen av camping kallas för
vildcamping. En del kallar det för
naturcamping eller fricamping
eftersom det inte kostar något
och många platser ligger långt
ute i naturen. Oavsett vad ni
kallar det faller det under
kategorin “torrcamping” eftersom ni
bor i er husbil utan att ansluta den
till stadens vatten, avlopp eller el.
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ATT VÄLJA
HUSBIL

T17

TRUCK
CAMPER

Våra husbilar är typ “C” för “Cab-Over” eller
“T” för “Truck”. Vi tycker att de är betydligt
mer användbara för
uthyrningsverksamheten än de gamla
A-karosserna med platt front som vi
brukade hyra ut för många år sedan, och
som så ofta hade trasiga vindrutor. Faktum
är att det finns mer utrymme i typ “C” och
hyttsängen är en fast favorit bland
ungdomarna!
Allt som Cruise America hyr ut är byggt
speciellt för uthyrningsmarknaden och även
om de inte är helt oförstörbara så gör vi vad
vi kan för att saker som skåpslås ska vara
säkra, tygerna slitstarka, att gardinerna
sitter ordentligt och är ljusäkta, och att våra
madrasser är enkla att rengöra, precis som
vinylgolven. Vi strävar alltid efter att
förbättra våra husbilar och arbetar med
designteamet hos en av USA:s stora
tillverkare för att säkra att vi följer med i
husbilsutvecklingen.
Alla våra husbilar har kyl och frys. Alla har
kokplatta och mikrovågsugn samt skåp för
förvaring i köksområdet. Alla har dusch,
handfat och spolningsbar toalett.
Avfallsvatten från badrummet och köket går
ner i två integrerade tankar när ni inte är
anslutna till ett avlopp på en camping.
Alla Cruise Americas bilar har servostyrning,
eldrivna bromsar och automatisk växellåda.
Det är inga problem om ni kör en bil med
manuell växellåda till vardags. Det tar några
sekunder innan du har glömt din vänstra fot
och bara använder av/på-pedalerna – gasen
och bromsen.

Skanna för att se en
virtuell rundtur i T17 nu.
Det senaste tillskottet till vår vagnpark är
T17 Truck Camper. Den bygger på en
F-150-bil vilket gör den enkel att köra och
manövrera för förstagångsföraren. Truck
Camper har gott om kraft för att klara den
allra brantaste terrängen. T17 ger komfort
och tillgänglighet oavsett vad ni har för
semesterplaner.

Dag

Sängplatser för 3 personer
Längd 20’/6,15 meter

Natt

Av erfarenhet vet vi att bilens längd aldrig
är några problem – den följer dig bara! Tänk
bara på att ta ut svängarna ordentligt.
Bilens bredd tar ett tag att vänja sig vid,
men redan dag två kommer du att köra
husbilen som ett proffs!
Om ni bara är två personer och ni inte bara
vill ha alla bekvämligheter, utan också en
husbil som är lätt att köra och parkera, och
som är ekonomisk, då ska ni välja C19 eller
T17. C25 är idealisk om ni är en familj med
fyra personer, och om ni är en mindre grupp
som reser ett tag är C30 perfekt tack vare
det extra utrymmet och
förvaringsmöjligheterna.

cruiseamerica.com
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C19

KOMPAKT
HUSBIL

Vår minsta husbil i C-klassen är den effektiva
C19. Den är mindre och får plats i en vanlig
parkeringsficka. Den är perfekt för ett par
med sin stora dubbelsäng över hytten, kök i
bakänden och alla andra bekvämligheter. Om
ni har ett litet barn kan matbordet enkelt
sänkas så att matutrymmet blir en extra säng.
Sängplatser för en familj på 3
Längd 20’ 2”/6,15 meter

Skanna för att
se en virtuell
rundtur i C19 nu.

Dag

Natt

cruiseamerica.com
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C25

STANDARDHUSBIL
Vår medelstora husbil C25 har varit ett
pålitligt inslag i vår vagnpark i många år.
Med en hörndubbelsäng bak och en
dubbelsäng över hytten är den idealisk för
två par eller en familj på upp till fem – precis
som i C19 kan matutrymmet lätt omvandlas
till en extra säng.
Sängplatser för en familj på 5
Längd 24’-25’/7,3-7,6 meter

Skanna för att
se en virtuell
rundtur i C25 nu.

Dag

Natt

cruiseamerica.com
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C30

STOR HUSBIL

C30 är den största husbilen vi har. Det
speciella med den här husbilen är det stora
separata sovrummet i bakänden med en
drygt 150 cm bred säng. Det finns även en
dubbelsäng över hytten, en bäddsoffa och
ett matutrymme som kan omvandlas till
säng. I C30 är duschen också separat från
toaletten/handfatet.
Sängplatser för en familj på 7
Längd 29’-30’/8,8-9,1 meter

Skanna för att
se en virtuell
rundtur i C30 nu.

Dag

Natt

cruiseamerica.com
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attraktionerna i väst

Det här är den idealiska turen i väst! Njut av södra Kaliforniens stränder, ikoniska nationalparker
som Yosemite, Grand Canyon, Zion och Bryce och storstäderna Los Angeles, San Francisco och Las Vegas.
Om ni inte har varit i västra USA får ni nu möjlighet att se alltihop!

Resväg med husbil
Dag 1 > Hämta er husbil på Cruise America i Los
Angeles. Kör Route 101 till Santa Margarita Lake KOA.
★ Besök Chumash Painted Cave för att se några
av de vackra och färgstarka klippmålningarna
som har funnits i 500 till 1 000 år.
www.koa.com/campgrounds/santa-margarita/
Dag 2/3 > Kör mot San Francisco, men stanna till
vid välkända “Folly”, Hearst Castle, San Simeon. Ta er
tid att njuta av den fantastiska kuststräckan genom
Big Sur och Pebble Beach. Kör sedan över den
berömda Golden Gate-bron. Ni är på väg mot
Petaluma KOA som har egen gård där ni får klappa
djuren.
www.koa.com/campgrounds/san-francisco

Hearst castle

Dag 4/5 > Korsa Kalifornien mot den lilla staden
Coarsegold och Yosemite RV Resort, porten till
resans första nationalpark – Yosemite. Var
uppmärksam på utsikten över San Pablo Bay när ni
lämnar San Francisco. Stanna på Yosemite RV Resort
i två nätter. ★ Tillbringa dagen med att utforska
det fascinerande landskapet i nationalparken.
http://rvcoutdoors.com/yosemite-rv-resort/
Dag 6 > Kör en sista gång genom Yosemite
National Park innan ni tar den södra vägen genom
Sierra National Forest till staden Fresno för lunch. Ta

sedan den slingriga, östra väg 198 till Sequoia
National Forest, där ni hittar några av världens
största träd och en av de äldsta städerna i
Kalifornien, Visalia. Bo på KOA Visalia/Fresno.
https://koa.com/campgrounds/visalia/
Dag 7/8 > Kör mot Las Vegas och två nätters
övernattning på campingen Circus Circus.
★ Tillbringa dagen med att promenera längs The
Strip och upplev sedan en av de många teatrarna
eller showerna i världsklass, såsom Cirque du
Soleil – alla är lika fantastiska.
https://goo.gl/4LRExc
Dag 9 > Idag är det dags för den tredje
nationalparken på den här resan – den ligger i Utah
och det är bara tre timmars resa från Las Vegas. Zion
National Park är helt enastående, som Yosemite och
Sequoia, men helt annorlunda. Väster om Zion ligger
er övernattning, St. George/Hurricane KOA, precis
mitt i Utahs naturliga underverk.
www.koa.com/campgrounds/st-george/
Dag 10 > Kör till Cannonville/Bryce Valley KOA som
ligger knappt 20 km från entrén till Bryce Canyon
National Park. Även den här parken skiljer sig
markant från de andra tre och bör därför inte
missas, inte minst de gigantiska amfiteatrarna som
är fulla med rosafärgade stenspiror som verkar
glöda i soluppgången och solnedgången.
https://goo.gl/5VY8CJ
Dag 11 > Om ni kör kl. 08.00 så anländer ni till
Flagstaff KOA i Arizona runt 18.00 – och det
innefattar en 3-4 timmars tur på Lake Powell. Det är
en fantastisk konstgjord sjö vid Colorado River. Om
ni har tid kan ni förlänga er resa och stanna över
natten så att ni kan ta en tur till Antelope Canyon –
varje fotografs dröm!
www.koa.com/campgrounds/flagstaff/
Dag 12/13 > Efter att ha övernattat drygt 2 000 m
över havet vill ni troligen åka en Skyride upp till 3
500 m och blicka ut över Grand Canyon, Coconino
National Forest och hela Flagstaff. Det finns flera
vandringsleder från campingen eller gå söderut och
besök Walnut Canyon och dess urgamla klipphus

Petaluma KOA
2/3
San Francisco

N E VA DA

Yosemite NP

U TA H

4/5 Yosemite RV Resort

Monterey
Carmel

St. George/
Hurricane
Visalia / Fresno South KOA
KOA
Sequoia NP
Circus Circus
Death Valley NP Campground

Santa
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Lake KOA
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Santa Barbara
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Glendale
Zion
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Grand Canyon
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Mojave
NP

Barstow
KOA

Cannonville /
Bryce Valley KOA

14
11 Flagstaff KOA
Kingman 12/13
KOA Williams
KOA

CALIFORNIA

ARIZONA

som är huggna i väggarna. Kör västerut till Williams
KOA, porten till Grand Canyon, där ni är inbokade
för två nätter. Det finns tre alternativ för att ta sig
till Grand Canyon. En timmes körning med bilen så
att ni får med er alla bekvämligheter, åk med på
KOA:s tur eller ta tåget på Grand Canyon Railway.
Era KOA-värdar hjälper er med bokningar.
★ Om ni får chansen kan ni boka och åka med på
en helikoptertur över Grand Canyon (det bör ni
definitivt inte missa) eller kanske en tur med jeep
eller flotte!
https://goo.gl/nWhRKP

Reseinformation
AVRESA

Los Angeles, San Francisco
eller Las Vegas

Death
Valley NP

VARAKTIGHET

16 dagar

STRÄCKA

3 798 km

Dag 14 > Tillbringa morgonen med att koppla av
med några av de aktiviteter som Williams KOA
erbjuder. En del av dagens körning kommer att
omfatta den världsberömda “Route 66” - där vi
hoppas att ni kommer att få en del kickar! Kör mot
Kingman KOA och varva ner i den stora poolen,
högt upp i öknen omgiven av Hualapai Mountains.
★ Ett besök på Route 66 Museum i Kingman är ett
måste. www.koa.com/campgrounds/kingman/
The Skywalk, Grand Canyon

Dag 15 > Den näst sista dagen kommer att bli lång,
men den innehåller tre olika stopp. Ni kör väster ut
och det första stoppet är ännu en ikon för Colorado
River – den världsberömda Hoover Dam på gränsen
mellan Arizona och Nevada. Stanna till och beundra
detta konstgjorda mästerverk innan ni fortsätter in i
Boulder City. Kör sedan söderut längsmed
Providence Mountains innan ni

vänder av mot Mojave National Preserve.
www.koa.com/campgrounds/barstow/
Dag 16 > Morgonen inleds med en körning på 3,5
timmar tillbaka till Carson och Cruise America.

Mojave National Preserve

cruiseamerica.com
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utahs mighty five och mycket annat

Under den här resan tar ni vägen till The Mighty 5 - vackra och ikoniska nationalparker i Utah - Arches, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef och
Zion där ni kan förlora er i surrealistiska vyer och oförglömliga aktiviteter. Denna storslagna resa tar er också bortom Utah till ofantliga Grand Canyon,
otroligt vackra och enorma Lake Powell, monoliterna i Monument Valley och klipphusen i Mesa Verde.
Bighorn Sheep

Resväg med husbil

Dag 3/4 > Höjdpunkten av nästa del av denna resa
kommer att vara när ni står på kanten av denna
enastående nationalpark. Inga foton, målningar
eller filmer kan göra den rättvisa - ni måste helt
enkelt bära med er minnena. ✪ 422 km till South
Rim i Grand Canyon ★ Upplev de fascinerande
färgskiftningarna i soluppgången och varför inte
ta en helikoptertur över kanjonen. Det är en
livsavgörande upplevelse!
www.nps.gov/grca/planyourvisit/cg-sr.htm
Dag 5/6 > Kör österut genom Grand Canyon
National Park och genom Kaibab National Forest till
Cameron, sedan Page och slutligen den fantastiska
Lake Powell. Ta en racerbåt eller boka en utflykt från
Lake Powell Resort till Rainbow Bridge Monument.
Wahweap camping ligger precis vid sjön och
gästerna kan också njuta av den angränsande
resortens pool och andra faciliteter. ✪ 233 km till
Lake Powell ★ Hyr en racerbåt och kör till
Rainbow Bridge eller ta turen som går från Lake
Powell Resort.
https://goo.gl/4vw8j8

Dag 8 > Kör till Bluff för att uppleva
en av västra USA:s bästa flodturer
för en dag med Wild River
Expeditions. På morgonen gör de
CALIFORNIA
två stopp där ni får lära er mer om Butler Washhällristningarna och River House klipphus. Därefter
avnjuter ni en fräsch gourmetlunch innan ni går in i
en kalkstensklyfta på eftermiddagen, där ni får se
tjockhornsfår och 300 miljoner år gamla fossiler.
✪ 75 km till Bluff ★ Upplev en heldag på San Juan
River med Wild River Expeditions. Om ni har
möjlighet och befinner er i det här området bör ni
besöka Valley of the Gods.
http://www.cadillacranchrv.com/
Dag 9 > Idag beger ni er till Mesa Verde via Four
Corners monument. Mesa Verde, som betyder
“grönt bord” på spanska, erbjuder en fascinerande
insyn i livet för det gamla Pueblofolket, som bodde
här för över 700 år sedan. Idag bevaras nästan 5 000
kända arkeologiska platser i parken, inte minst 600
klippboningar. ✪ 140 km till Mesa Verde ★ Boka
en guidad tur till de berömda klippboningarna i
Cliff Palace och Balcony House som endast kan
besökas genom att följa med på en guidad tur.
http://www.mesaverdervresort.com/
Dag 10/11 > Idag kör ni mot Moab, och på vägen
besöker ni Hole N” The Rock, ett unikt historiskt hem
på drygt 1500 kvadratmeter som huggits ut ur en
stor klippa i Canyonlands Country. Från Moab
besöker ni Canyonlands National Park samt
besökscentret Island in the Sky. Island in the Sky vilar
på rena sandstensklippor över 305 m över dess
omgivningar. Moab är också ett mecca för
vildmarksentusiaster och Moab Adventure Center är
det enklaste sättet att boka utomhusaktiviteter på.

Monument Valley

cruiseamerica.com

Arches
MOAB
NP
Canyonlands
10/11 RV Resort &
Campground

U TA H

Maverick Helicopter
Tours over the
Grand Canyon

Ruby’s Inn
RV Park
13

N E VA DA

14

Antelope Canyon

Dag 1/2 > Hämta er husbil i Cruise Americas garage
i Las Vegas. När ni tar vägen mot Zion National Park
har ni en helt unik upplevelse framför er. För att
uppleva Zion måste ni gå bland de höga klipporna
eller utmana ert mod i en liten smal kanjon. Zion
River Resort är idealiskt beläget för enkel tillgång till
en av landets absolut vackraste parker, så stanna
längre än en natt här. ✪ 236 km till Zion River
Resort ★ Det finns så mycket att se, göra och njuta
av i Zion, från att vandra The Narrows eller ta
spåret till Angels Landing till att avnjuta det
fantastiska landskapet från en mulåsna.
www.zionriverresort.com

Dag 7 > Den här morgonen tar ni
en tur till Antelope Canyon,
sydvästra USA:s mest besökta och
fotograferade kanjon. ✪ 200 km till
Monument Valley ★ Besök
Antelope Canyon - en fotografs
dröm! Vid Monument Valley
lämnar ni er husbil och bokar in
er på lyxturen från Gouldings för
kvällen. Turen innefattar alla
kända monoliter i Monument
Valley.
https://goo.gl/yj75fx

MESQUITE
Desert Skies
RV Resort

Zion NP
1/2
Zion River
Resort

Grand Canyon NP

LAS VEGAS
(Start)

✪ 200 km till Moab ★ Besök Hole N” The Rock,
Canyonlands National Park och upplev någon typ
av äventyr i Moab.
https://goo.gl/8FWWrZ
Dag 12 > Ta er tid att utforska Arches National Park
med sina över 2 000 naturliga broar och bågar av
sandsten, inte minst det världsberömda Delicate
Arch. Fortsätt sedan er resa genom Capitol Reef
National Park och övernatta här på Fruita camping.
✪ 237 km till Capitol Reef National Park
★ Upplev Delicate, Double och Landscape Arch.
Besök Gifford House & Museum i närheten av er
camping på Capitol Reef NP innan ni ger er iväg.
https://goo.gl/7dSsLL
Dag 13 > Ibland befinner man sig på en väg som
man kan känna är något alldeles extra, och precis så
är det idag när ni kör längs natursköna Byway 12.
Upplev det stora Grand Staircase - Escalante National
Monument och den lugna skönheten hos Boulder
Mountain, där ni får en förhistorisk upplevelse som
verkligen förstärker denna minnesvärda resa.
✪ 193 km till Bryce ★ Besök Escalante Canyons
innan ni når fram till staden och Escalante State
Park.
www.brycecanyoncampgrounds.com
Dag 14 > Bryce Canyon National Park har beskrivits
som en forskares laboratorium och ett barns
lekplats. Den är verkligen säregen och verkligen
annorlunda än allt ni sett tidigare. Naturliga
amfiteatrar ligger över en rad med vita och orange
kalkstenskolonner och väggar som skulpterats av
regn, snö och frost. ✪ 290 km till Mesquite
★ Ta en naturskön bilresa och stanna till

12 Fruita Campground
Capitol
Canyonlands NP
Reef NP

Goulding’s
Campground
Monument
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Bryce
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RV Resort
9
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NEW
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Antelope
Canyon
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Reseinformation
AVRESA

Las Vegas

VARAKTIGHET

15 dagar

STRÄCKA

2 536 km

vid Bryce utsiktsplatser, såsom den enastående
Inspiration Point, och varför inte uppleva en av de
många vandringslederna.
www.desertskiesresorts.com
Dag 15 > Kör 158 km för att återlämna husbilen i
Cruise Americas garage i Las Vegas.

San Juan Wild Rivers Expedition

Klipphus, Mesa Verde NP
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cowboy-landet

BILLINGS
CODY
Ponderosa
Campground
M O N TA N A

Dag 1 > Hämta er husbil och styr den mot Cheyenne,
Wyoming – huvudstaden och porten till Cowboylandet. Försök att vara där under Frontier Days
(www.cfdrodeo.com), men det måste bokas lång tid i
förväg eftersom det lockar många långväga besökare.
✪ 177 km till Cheyenne, Wyoming ★ Besök Capitol
Building och State Museum.
www.campcheyenne.com
Dag 2 > En lång bilfärd genom ett enformigt,
ökenbuskbestrött landskap. Men ge inte upp, det är
värt det så snart ni kör in i South Dakota. Den
camping vi rekommenderar har inga anslutningar,
duschar eller andra bekvämligheter, men istället
vandrar både hjort och buffel på andra sidan
staketet. Förutom prärievargarnas ylande är
tystnaden bedövande och stjärnorna har aldrig lyst
starkare. Det finns även andra campingar med
fullständiga bekvämligheter om ni föredrar det.
✪ 435 km till Wind Cave National Park ★ Besök
Mammoth Site och Evans Plunge pool i Hot
Springs.
https://goo.gl/Xsz6dY
Dag 3 > Alla känner till Mount Rushmore, en av de
stora symbolerna för Amerika. Färre känner till
Crazy Horse Memorial, en gigantisk utskärning i
berg av den berömda hövdingen. Missa inte någon
av dem! ✪ 64 km till Mount Rushmore KOA (via
Custer State Park) ★ Besök den dramatiska
Badlands National Park och, om ni hinner, även
platsen för massakern vid Wounded Knee.
www.mountrushmorekoa.com
Dag 4 > “The Deadwood Stage was comin’ on over
the hill” - förmodligen med Wild Bill Hickok och
Calamity Jane! Det här får ni inte missa! Och ta ett
glas på Old Franklin Hotel eller varför inte på Kevin
Costners bar… han förälskade sig i Deadwood när
han spelade in “Dansar med vargar”. Närkontakt av
tredje graden? Minns ni filmen? Den är i alla fall
inspelad vid Devils Tower. ✪ 193 km till Devils
Tower med stopp i Deadwood längs vägen

Rodeo

Foto: S Dakota Tourism

Mt Rushmore

cruiseamerica.com
cruiseamerica.com

Foto: South Dakota Tourism
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NEBRASKA

Resväg med husbil

S O U T H D A K O TA

En minnesvärd kombination med Yellowstone och ytterligare tre fantastiska nationalparker, Mount Rushmore och flera andra
världskända ikoner, Buffalo Bill, Wild Bill Hickock, Calamity Jane och Deadwood Stage, Old Faithful, gejsrar och enorma
vattenfall och cowboys, urinvånare och andra män från Laramie. Och just det, de kolossala Rocky Mountains också!

CHEYENNE

COLORADO

Shoshone Falls

Hästridning i Grand Teton

★ Besök Spearfish Canyon. Det är en lätt väg från
Deadwood på väg till Wyoming.
www.devilstowerkoa.com

liter kokande vatten ca 45 meter upp i luften med
förutsägbart regelbundna intervaller under hela
dagen. ✪ 160 km till Grant Village Campground i
Yellowstone National Park, som normalt är öppet
från tredje helgen i juni till tredje helgen i
september ★ Besök Grand Canyon of Yellowstone
med sina två fall, ett är dubbelt så högt som
Niagara, Fountain Paintpot och många fler
geotermiska pooler och gejsrar.
https://goo.gl/WHRjXL

Dag 5/6 > Det här låter som en lång körning men
större delen av resan sker längsmed Interstate, så ni
ska vara på Buffalo Bill Historical Society i Cody strax
efter lunch. Det kanske låter tråkigt – men det här
får ni inte missa! Ni är nu vid porten till Yellowstone
National Park. ✪ 507 km till Cody ★ Besök
Medicine Wheel längs den mer natursköna Alt14
på vägen till Cody. När ni väl är där får ni inte
missa Remington och Russell på Whitney Gallery
of Western Art.
www.codyponderosa.com
Dag 7/8 > En enastående bilresa genom Shoshone
Canyon till Yellowstone National Parks östra entré.
Det är då bara 64 km till Grant Village och er
campingplats. Tänk på att det kan uppstå
trafikstockning. Det är när bilarna framför stannar
till för att titta på det vilda djurlivet. Det kan vara en
älg med sina kalvar, en björn eller en flock hjortar.
Människorna bara stannar och tittar på det
intressanta djurlivet. Strax innan Grant Village
svänger ni höger till Old Faithful - som fått sitt namn
för att denna gejser troget skjuter upp tusentals

CSP Roundup

Foto: South Dakota Tourism

DENVER
(Start)

Foto: Wyoming Tourism

Dag 9 > 35 km längre fram kommer ni ut ur
Yellowstone National Parks södra entré och in i
Grand Teton National Park. Ni behöver bara titta på
Colter Bays webbplats för att se hur majestätiska
Grand Teton Mountains är. Öppet juni till
september. Det här är ingen billig camping, men
platsen gör att den är värd pengarna.
✪ 64 km till Colter Bay Village i Jackson Lake
★ Besök Flagg Ranch Resort mellan
nationalparkerna Yellowstone och Grand Teton.
www.gtlc.com/rv/colter-bay-rv-park
Dag 10 > Kör från Grand Tetons genom Great Divide
Basin till staden Lander. På er resa kommer ni att
passera genom The Wind River Indian Reservation,
som är hem för urinvånarstammarna Shoshone och
Arapahoe. ✪ 225 km till Lander ★ Besök Fort
Washakie och gravplatsen för Sacajawea och
Hövding Washakie, Shoshone-stammens sista
hövding. www.sleepingbearrvpark.com

Reseinformation
AVRESA

Denver eller Billings

VARAKTIGHET

13 dagar

STRÄCKA

2 422 km

Saratoga Hot Springs Hobo Pool på en avtagsväg
från motorvägen genom den spektakulära
Medicine Bow National Forest.
www.koa.com/campgrounds/laramie
Dag 12 > Er sista natt på resan blir i Fort Collins,
staden som Money Magazine en gång utpekade
som den bästa platsen i hela USA att bo på. Med sitt
läge vid foten av Colorado Rocky Mountains är det
här en plats att koppla av på efter alla fantastiska
sevärdheter de senaste dagarna. ✪ 120 km till Fort
Collins Lakeside ★ Besök Anheuser-Busch
brewery för att se deras underbara hästar och
provsmaka Budweiser, och ni kanske också
besöker ett av de många mikro-bryggerierna.
www.fclakesidecg.com
Dag 13 > 96 km för att lämna husbilen hos Cruise
America i Denver.

Dag 11 > Namnet Laramie framkallar bilder av vilda
västern, eller hur? Och inte helt utan anledning. Förr
var Laramie en vild järnvägsstad så det var helt
logiskt att bygga det regionala fängelset här. Vid
Wyoming Territorial Park kan ni än idag titta in i
fängelsecellerna där dåtidens desperados, som
Butch Cassidy, satt. ✪ 378 km till Laramie ★ Besök
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floridas stränder och key-öarna

SOUTH

ATLANTA

Rutt med Miami eller Fort Lauderdale, inklusive Florida Keys, Everglades National Park, Sanibel, Disney och
mycket annat… På den här resan vill vi att ni ska få se mycket mer av vad Florida har att erbjuda. Om ni har
varit i Orlando tidigare och vill skippa det nu, får ni mer tid till att spatsera runt och upptäcka platserna.

MISSISSIPPI

CAROLINA
GEORGIA

ALABAMA

LOUISIANA

Resväg med husbil

Gulf of Mexico
Fort Wilderness
Campground

Dag 1 > Hämta er husbil hos Cruise America i Miami.
Er bas för natten är nyrenoverade Grassy Key RV
Park och det är bra att boka i förväg för att försöka
få en plats vid vattnet. ✪ 145-160 km till Grassy Key,
Florida Keys ★ Besök Dolphin Research Center på
Grassy Key.
http://www.grassykeyrvpark.com/
Dag 2 > Korsa den 11 km långa bron och flera
andra på vägen genom Marathon, Big Pine Key och
de andra på er resa mot Key West. Boyd’s Key West
Campground ligger bara 8 km från Florida Keys
sydligaste spets och är en fullständigt idyllisk plats.
✪ 88 km till Key West ★ Besök Hemingways
favoritbarer Captain Tony’s och Smoky Joe’s och
att se solnedgången från Mallory Pie är ett måste.
www.boydscampground.com
Dag 3 > Det finns bara en väg in och ut så nu är det
dags att åka tillbaka norrut mot John Pennekamp
Coral Reef State Park. Det här var den första
undervattensparken i USA och öppnades redan
1963. Den här parken och den intilliggande Florida
Keys National Marine Sanctuary består tillsammans
av 286 kvadratkilometer med korallrev,
sjögräsängar och mangrovemossor. ✪ 160 km till
Pennekamp National Park ★ Besök både Coral
Reef och National Marine Sanctuary.
http://pennekamppark.com/
Dag 4 > Lämna Florida Keys bakom er och kör in i
Everglades National Park. Det är inget träsk som det
ibland avbildas som, utan tekniskt sett en stor flod

Kennedy Space Centre

Hydrokoptertur, Everglades

cruiseamerica.com

Foto: Kennedy Space Centre

Fort DeSota
Country Park

ORLANDO

Cape
Canaveral
FLORIDA

SANIBEL
Periwinkle Park
& Campground
Fort DeSoto Country Park

Foto: Visit Florida

som sakta strömmar mot sydväst. Den
oerhört populära campingen Flamingo
Campground måste förbokas online via
National Park Service webbplats, som
Badvaktstorn, Miami Beach
även har mängder med bilder och
information om denna ljuvliga miljö. ✪ 120 km till
Wilderness ★ Besök alla Disney-platser och alla
Everglades National Park ★ Besök Everglades
andra attraktioner i Orlando-området, t.ex.
National park i er husbil men även till fots eller på
Universal Studios.
https://goo.gl/289iRB
vattnet.
https://goo.gl/fWCr3s
Dag 8 > Kör österut mot Atlanten till NASA:s
Dag 5 > Ni kör mot Sanibel Island. Periwinkle Park &
världsberömda rymdanläggningar Cape Canaveral
Campground är fågelälskarnas paradis. Ni kan se
och Kennedy Space Center. Här kan ni gå runt på
många sorters exotiska och inhemska fåglar, såsom
uppskjutningsområden, se de enorma raketerna,
tukaner, ara och lemurer. ✪ 370 km till Sanibel via
träna i rymdfärdssimulatorer och se månen på nära
Route 41 genom Everglades och Big Cypress
håll genom fantastiska iMax-presentationer. Om ni
National Reserve ★ Besök Captiva Islands
har tur kanske ni träffar på en erfaren astronaut. Det
snäckstränder, och för att avrunda en perfekt dag
sägs att det bästa sättet att uppleva Florida på är att
brukar vi alltid gå till puben The Mucky Duck.
besöka The Palm Beaches och Boca Raton, så kör
www.sanibelcamping.com
söderut till det fantastiska området kring Juno
Beach. ✪ 257 km till Juno Beach ★ Besök
Dag 6 > Tillbaka till fastlandet, och för att avverka
Kennedy Space Center. Se till att besöka
sträckan snabbare är det värt att ta Interstate
Loggerhead Marinelife Centre under
75/275 mot Fort DeSoto Country Park. Dess 1 136
havssköldpaddornas häckningssäsong (majhektar består av fem sammankopplade öar och
augusti). Det finns guidade vandringsturer där ni
många platser ligger direkt på vattnet. Ni kan fiska
får se sköldpaddorna på nära håll.
kostnadsfritt från två pirer och hyra båtar och cyklar.
www.junooceanwalkrvresort.com
Väldigt roligt! ✪ 233 km till Fort DeSoto Park
★ Besök - ingenting! DeSoto har vunnit pris för
Dag 9 > På morgonen kör ni söderut mot en liten
USA:s bästa strand så ligg still och njut.
oas av lyx. Lev livet som en kändis och promenera
www.pinellascounty.org/park/camping.htm#fortd
längs Worth Avenues shoppingdistrikt i Palm Beach,
kallad “Rodeo Drive of the East”, och ta er tid att se
Dag 7 > Walt Disney World och Disney’s Fort
några drömlika herrgårdar, inte minst Henry
Wilderness Resort kallar. Boka i förväg och bestäm
er för hur många nätter ni vill stanna för att se de
Disney-parker ni vill. ✪ 160 km till Disney’s Fort

Atlantic Ocean

Ocean Walk
RV Resort
Juno Beach
Palm Beach
Dania Beach

Everglades
Flamingo Campground

MIAMI (Start)
John Pennekamp
Coral Reef State Park

Florida Keys

Grassy Key RV Park
Boyd’s Key West
Campground

Reseinformation
AVRESA

Miami South, Miami North
eller Orlando

VARAKTIGHET

10 dagar

STRÄCKA

1 786 km

Flaglers som nu är en av de mest
populära sevärdheterna. Er
destination är NorthCoast
vilket har varit en favorit
bland alla som semestrar i husbil
och småbåtar i över 50 år. Sanden på Dania
Beach är bara några minuter bort. ✪ 169 km till
Dania Beach ★ Upplev den världsberömda
shoppingen på Worth Avenue i Palm Beach och ha
en fantastisk sista kväll i Fort Lauderdale.
www.northcoastpark.com/index.html
Dag 10 > Det är bara 64 km till Cruise America
Miami där ni lämnar tillbaka er husbil.

Foto: Visit Florida
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städer i nordost och mycket annat
Några av USA:s vackraste landskap hittar man på landet i New York, New Jersey och Pennsylvania och den här resvägen
mellan de välkända städerna Philadelphia, Washington, Niagara Falls och New York bjuder också på en och annan överraskning.
Ni kan börja och sluta den här resvägen i New York, Philadelphia, Washington, Newark eller varför inte Toronto.

Dag 7/8 > Watkins Glen State Park är mest känd för
att US Grand Prix gick av stapeln där och är en av
flera parker i staten New Yorks mycket natursköna
område runt Finger Lakes. ✪ 250 km till Watkins
Glen State Park ★ Besök Seneca Lakes, Sampson
och Lodi Point State Parks när ni kör från norr till
söder nerför Lake Senecas östra strand.
www.nysparks.com/parks/142/details.aspx

Dag 1 > Hämta er husbil hos Cruise America i New
York eller Newark. Det är ca 129 respektive 193 km till
Blueberry Hill RV Park rakt inåt landet från Atlantens
fantastiska stränder och Atlantic Citys förstklassiga
underhållning. ✪ 129 km från New York eller 193
km från Newark ★ Besök Long Branch, en
strandresort som varit en favorit för sju olika
presidenter, och det är också här som Beaux-arts
Woodrow Wilson Hall ligger.
www.atlanticblueberryrvp.com
Dag 2 > Det är en kort bilresa inåt landet till den
rekommenderade campingen, som i sin tur bara är
19 km från nationens födelseort och de historiska
platserna i Philadelphias Independence National
Historical Park. ✪ 96 km till Philadelphia ★ Besök
Independence Hall, Liberty Bell och de många
andra platserna i “The City of Brotherly Love”.
www.timberlanecampground.com
Dag 3 > College Park är inte bara hem för den
närmaste husbilscampingen från Washington DC,
utan även världens äldsta flygplats som fortfarande
är i drift, och som grundades av bröderna Wright för
hundra år sedan. Både Washington DC:s
kollektivtrafik och schemalagda sightseeingbussar
stannar till på campingen. ✪ 193 km till College
Park från Washington, DC ★ Besök Capitol Hill,
Washington Monument, Lincoln Memorial,
Smithsonian, Kennedys grav i Arlington National
Cemetery och tillräckligt många andra sevärdheter
och platser för att fylla 14 dagar med!
www.cherryhillpark.com

Dag 5 > Presque Isle State Park lockar flera miljoner
besökare varje år till sina stränder och naturleder.
Som namnet antyder är denna “nästan-ö” en sandig
halvö som sträcker sig ut i Lake Erie och därför
behöver flera fyrar för att varna om sin närvaro.
✪ 362 km till Erie ★ Besök åkattraktionerna och
rutschbanorna i Waldameer Park och Water World
eller Lake Eries vingårdar.
www.koa.com/campgrounds/erie
Dag 6 > Resan till Niagara Falls går längs Lake Eries
strandremsa och förbi Buffalo. När ni inte förundras
över hur majestätiska själva fallen är, erbjuder den
här internationella resorten många attraktioner,
inklusive Martin’s Fantasy Island precis intill
campingplatsen. (Om ni startar er resa från Cruise
Canada Toronto kör ni direkt till Niagara Falls
Campground.) ✪ 185 km till Niagara Falls ★ Besök
- Kanada! Fallen är ännu mer spektakulära på den
kanadensiska sidan. Ni kan gå över Rainbow
Bridge eller två andra övergångar. En tur ombord
på den kända Maid of the Mist får ni inte missa.
www.koa.com/campgrounds/niagara-falls-new-york

Dag 11 > Tillbaka till New Jersey för en halvdagstur
till storstadsregionen New York. Destinationens
camping ligger vänd mot Ellis Island,
Frihetsgudinnan och Manhattans skyline på andra
sidan Hudson River. Från campingen nås
Manhattan enkelt med färja eller tunnelbana. Båda
alternativen tar knappt 15 minuter, vilket gör det
här till en optimal utgångspunkt för att utforska
NYC – placeringen är allt! ✪ 338 km till Jersey City
★ Besök New York City. En Broadway-pjäs, en
fantastisk restaurang eller en sightseeing till
fots. För att uppleva det äkta New York
rekommenderar vi Dozen Apples-turen med
tunnelbana och till fots via Real New York Tours.
www.libertyharborrv.com
Dag 12 > Long Island är en härlig kontrast till staden
och ju längre bort ni kör
från New York, desto
större blir kontrasten.
Kör ut förbi JFK
International och bort
längsmed Atlantkusten,
vägen tar er genom
Shinnecock Hills och det
mycket fashionabla
Hamptons mot
campingen i Hither Hills
State Park. ✪ 193 km till
Photo: Pennsylvania Tourism

Dag 4 > Bedford, Pennsylvania, är en bra plats för
att pausa i körningen upp till Lake Erie. Hela staden
är utsedd till ett nationellt historiskt distrikt och
som den föreslagna campingplatsen berättar, så
finns det fler täckta broar än trafikljus här.
✪ 225 km till Friendship Village, Bedford ★ Besök
Old Bedford Village och Fort Bedford
www.friendshipvillagecampground.com

Absecon Lighthouse i Atlantic City

Dag 9/10 > Adirondacks som omfattar över sex
miljoner tunnland har hundratals kilometrar med
natursköna vägar som är utrustade för att ge bilister
direkt tillgång till regionens otroliga landskap och
städer. Det kostar inget att gå in i parkerna och det
finns inga portar som stängs på kvällen, bara
vildmark och löften om äventyr. Utforska
vandringslederna i den berömda Adirondack High
Peaks och varva ner i de orörda sjöarna i fjärran
vildmark. Upptäck varför Adirondack Mountains inte
är som någon annan plats på jorden när ni njuter av
ert eget campingäventyr under stjärnorna. ✪ 410
km till Lake George ★ Ta en tur på en Adirondack
Scenic Byway och utforska sjöar, berg, historia
och höstfestivaler som gör norra New York till ett
populärt resmål för naturälskare.
http://www.lakegeorgervpark.com/about/ eller
http://www.adirondackcampingvillage.com

State Capitol, Washington

cruiseamerica.com

Niagara Falls

TORONTO

VT

Lake Ontario

Niagara Falls KOA

Lake George
Adirondack
RV Park or
Mountains 9 &10 Adirondack
Camping Village

Fingers Lake

Lake Erie
N E W YO R K

7&8

Erie KOA
P E N N S Y LVA N I A

BEDFORD
Friendship Village
Campground

Watkins Glen
State Park

MASS.

LONG
ISLAND
JERSEY CITY
Hither Hills
Liberty Harbor
State Park
RV Park
11&13
12
NEWARK
NEW YORK
(Start)
Philadelphia
South KOA
CONN.

Resväg med husbil

NJ

MARYLAND

VIRGINIA

WASHINGTON, DC
College Park
Campground

ATLANTIC CITY
Atlantic Blueberry
RV Park
Atlantic Ocean

Reseinformation
AVRESA

New York, Newark,
Washington, DC,
Philadelphia eller Toronto

VARAKTIGHET

14 dagar

STRÄCKA

2 462 km

Täckt bro

Foto: Pennsylvania Tourism

Hither Hills State Park ★ Besök Fire Island National
Seashore.
www.nysparks.com/parks/122/
Dag 13 > Tillbaka ner längs andra sidan av Long
Island. Om din flygplatsläsning inkluderade Nelson
Demille, är du redan bekant med de byar och vikar
som du ser på skyltarna längs Long Island Sound.
Övernattningen är i Jersey City för att ni ska kunna
ha en rolig kväll i New York och en mycket enkel
bilresa till Cruise America på morgonen. ✪ 32 km
tillbaka till Liberty Harbor ★ Besök Manhattan
igen för en kvälls firande av en minnesvärd
semester och glöm inte att kolla vyn på natten från
Top of the Rock!
www.libertyharborrv.com
Dag 14 > 48 km för att lämna er husbil.

Flagship Niagara, Lake Erie
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minnesotas natur

Minnesota är känt som “De 10 000 sjöarnas land” där Mississippi River och Lake Superior rinner.
Med 136 794 km kust, 66 statsparker, 57 statsskogar och 2 nationalskogar, är det verkligen en resa för dem som
vill komma nära naturen och se ett vilt djurliv, inklusive internationellt kända vildmarkscenter med örn, varg och svartbjörn.

Resväg med husbil
Dag 1/2 > Hämta er husbil från Cruise America i
Minneapolis och sedan är det bara en kort bilresa
till er bas för de närmaste nätterna på Minneapolis
Southwest KOA i Jordan. Ta en tur runt “Twin Cities”
- Minneapolis och Saint Paul - vilket är ett av de
grönaste storstadsområdena i USA med över 1 000
sjöar och 400 parker, inklusive Mississippi National
River & Recreation Area och Grand Rounds Scenic
Byway. Besök Minneapolis Sculpture Garden och
om tiden tillåter även det intilliggande Walker Art
Center. Planera in ett heldagsbesök på Mall of
America för lite seriös shopping. Mall of America är
en av de mest besökta turistattraktionerna i världen
och omfattar 520 butiker, 50 restauranger och
mängder av attraktioner, såsom Nickelodeon
Universe - landets största temapark inomhus.
✪ 88 km till Jordan ★ Ta en tur med hjulångare på
Mississippi River. Varför inte ta en cykeltur –
staden har rankats som USA:s bästa cykelstad av
Bicycling magazine. Passa på att handla i alla
butikerna när ni besöker Mall of America och kom
ihåg att det inte är någon moms på kläder och
skor i Minnesota!
https://goo.gl/nPUMdf
Dag 3 > Idag kör ni till Itasca State Park, Minnesotas
äldsta statspark och där Mississippi River rinner.
Utforska parkens 100 sjöar, 32 000 tunnland och gå
över den mäktiga Mississippi när den börjar sin
slingriga resa på 4107 km ner till Mexikanska golfen.
✪ 378 km till Itasca State Park ★ Besök Itasca
Indian Cemetery eller Wegmann’s Cabin,
landmärken från det förgångna. Utforska
Wilderness Drive bortom de 2 000 hektaren med
Wilderness sanctuary.
www.koa.com/campgrounds/bemidji/
Dag 4 > Idag kör ni till Ely, som utsetts till USA:s
coolaste småstad av magasinet Budget Travel. Besök
North America Bear Center som ger er en detaljerad
inblick i livet för de svarta björnarna som lever i
Minnesotas nordliga skogar. I Ely finns även det
internationella vargcentret, som har en vargflock
boende på plats och som erbjuder en mängd olika

Dag 6/7 > Avresa mot Duluth via North Shore
Scenica Drive, en naturskön väg i projektet AllAmerican Road längs Lake Superiors kust. Den 248
km långa och kustnära North Shore scenic drive är
verkligen dramatisk. Lake Superior omfattar 8
statsparker och är fylld med naturens underverk. Ta
er tid att utforska Duluth som är känd för sin steniga
strandlinje och Canal Park med sin ikoniska Aerial
Lift Bridge. ✪ 193 km till Duluth
★ Rekommenderade sevärdheter är bl.a. den
historiska fyren Split Rock Lighthouse och
Gooseberry Falls State Park. Upplev områdets
vildmark och skönhet
genom att vandra The
Superior Hiking Trail.
https://goo.gl/fn8in3

Edge of the Wilderness Scenic Byway

utbildningsprogram. I natt campar ni i Bear Head
Lake State Park, som nyligen framröstats till USA:s
favoritpark i en stor nationell kampanj som
sponsrades av Coca-Cola. ✪ 338 km till Ely
★ Från Bear Centers fönster och observationsplats
kan ni se tre levande björnar i ett två hektar stort
trähägn med en sjö. Njut av några roliga
aktiviteter på Wolf Center, som t.ex. att yla med
vargarna på natten.
https://goo.gl/WrkdSw
Dag 5 > Upptäck Boundary Waters Canoe Area
Wilderness (BWCAW) på en dagstur med kanot, en
vildmark på 1,09 miljoner hektar i Superior National
Forest. Magasinet National Geographic utnämnde
det till en av de 50 platser i världen som varje seriös
världsresenär måste besöka under sin livstid. Det
här är vildmark helt utan vägar, endast tillgänglig
med kanot eller kajak. ✪ 160 km till campingen
★ Prova fiskelyckan, det är en mycket populär
aktivitet. Fiskarterna innefattar gädda,
svartabborre, gulabborre och insjööring. Har ni
tur kan ni även få syn på bäver, björn, älg eller
vithövdad havsörn.
www.canoecountry.com/stay/campgrounds.htm

Dag 8 > Kör till Wabasha via Jay
Cooke state park, Veterans Evergreen
Memorial Scenic Drive, Saint Croix National
Scenic Riverway, som är den första av landets Wild
Scenic Rivers, samt Great River Road, som är utsedd
till National Scenic Byway. ✪ 402 km till Wabasha
★ Rekommenderade sevärdheter är bl.a. de
historiska flodstäderna Stillwater och Red Wing.
www.pioneercampsite.com

Minneapolis Sculpture Garden

Boundary Waters
Canoe Area
Wilderness
Ely
Bearhead
Lake SP

Bemidji KOA
3
Itasca
SP

Cloquet/
Duluth KOA
6/7

Lake
Superior

M I N N E S O TA

WISCONSIN

MINNEAPOLIS
(Start)

St Paul

1/2
Minneapolis
South West KOA

Pioneer
Campsite
Resort
8

The Old Barn
Resort

Reseinformation
DEPART

Dag 9 > Besök National Eagle Center i Wabasha.
DURATION
Fyra örnar bor på centret och interaktiva
utställningar förklarar örnens biologi, örnens
DISTANCE
kulturhistoria, dess betydelse som nationell symbol
och dess betydelse för de amerikanska
urinvånarnas kulturer. Minnesota har över 1300
bobyggande örnpar och Wabasha har en av de
största koncentrationerna av övervintrande
Mount Blue
vithövdad havsörn i landet. Kör igenom Bluff
State Park
V
E
R
M
O
N
T
Country med höga, trädbevuxna klippbranter och
Bar
MAINE
charmiga flodstäder att stanna till i längs vägen.
Beech Hill
Harbor
Campground
KOA
Dessa natursköna dalar erbjuder mycket att se och
N E W YO R K
göra, med antikaffärer, vingårdar och
NEW
White River
Valley
HAMPSHIRE
äppelodlingar. Det finns många Amish-boplatser
i
Campground
SALISBURY BEACH
området och butikerna säljer deras täcken.
Beach Rose RV Park
GARDINER
✪ 105 km ★ Se örnar segla högt över huvudet,
MASSACHUSETTS
PLYMOUTH
Lazy River
Pinewood Lodge
ARLINGTON
Campground
speja långt upp i träden och fiska längs floden,
Campground
Camping on the
Battenkill
från de stora fönstren i den nya anläggningen i
RI
Scusset Beach
Eagle Center eller vid flodens observationsdäck.
State Reservation
Grott-turerna med Niagara Cave & Mystery cave
PRESTON
NEW
Hidden Acres
är andra höjdpunkter i området. I natt campar
J E R S E Yni
YORK Campground
på Old Barn Resort & River’s Bend golf course i NEW
(Start)
charmiga Lanesboro.
www.barnresort.com

Minneapolis
10 dagar
1 866 km

CONNETICUT

Dag 10 > Ni startar tidigt för att köra de 201 km
tillbaka till Cruise America i Minneapolis, såvida ni
inte har bokat tidigt och har avresa fram till kl. 15.00.

The Mall of America

cruiseamerica.com

En svartbjörn i North America Bear Center, Ely

The Wolf Center, Ely

Gooseberry Falls, North shore, Lake Superior
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västra kanadas pärlor

Västra Kanada är den bästa platsen för att utforska vildmarken och naturens underverk och den här resan innefattar hjärtat av allt - Rocky Mountains. Det finns så
mycket att se och göra, njut av fantastiska, kosmopolitiska Vancouver, upplev en vildmarkstur eller ta ett lugnande bad i heta källor! Sedan kan du luta dig tillbaka och ta
in de fantastiska vyerna över de majestätiska snöbeklädda bergen och de turkosa sjöarna. Den här resan har något att erbjuda alla besökare, oavsett smak och ålder.

Resväg med husbil
Dag 1 > Efter att ni har hämtat ut er husbil kör ni till
det fantastiska Burnaby Cariboo för er första natt.
Det är inte så långt dit men vår rekommenderade
plats är den högst rankade i British Columbia och
en idealisk plats att utforska Vancouver ifrån.
✪ 24 km till Burnaby Cariboo RV Park ★ Besök
Vancouver stad, en av de vackraste och mest
intressanta städerna i världen.
www.bcrvpark.com

Coal Harbour, Vancouver

Foto: Tourism British Columbia

Dag 2/3 > En lång men givande bilresa längs
Transcanada Highway mot Okanagan Valley.
Landskapet i dalen är fullständigt magiskt. I det här
området har ni också möjlighet att besöka
vingårdarna i Oliver, Penticton, Okanagan Falls,
Kelowna och många andra. Se
www.kelownagolfski.com/okanaganwineries.htm
för information. För den här resan har vi valt
Okanagan Lake strax norr om Penticton. Där finns
två stora campingar (North och South Park) som
erbjuder sjönära camping vid Okanagan Lake. De
vackra stränderna är omgivna av guldtallar och
malört, vilket gör parken till en perfekt plats för
simning och vattenaktiviteter. För att bryta upp
resan ytterligare kan ni även lägga till en extra dag
och njuta av Harrison Hot Springs. ✪ 338 km till
Okanagan ★ Besök Othello-Quintette Tunnels
strax utanför Hope, för att se det komplicerade
systemet med tunnlar och broar som förde den
gamla järnvägen genom kanjonen och/eller ta en
tur med Hell’s Gate Airtram över Fraser River!
www.campokanagan.com

Dag 4 > Idag blir det en kortare körning och ni får
chans att besöka fler vingårdar. Ni är på väg till
Revelstoke som ligger inbäddat högt upp i Monashee
Mountains och gränsar till både Mount Revelstoke
National Park och Glacier National Park. Revelstoke
har mycket att erbjuda året runt med några av de
mest spektakulära landskapen i hela Kanada.
Revelstoke flankeras av de snötäckta topparna i
Selkirkbergen i öster och Monashees i väster, och
utnämndes till de kanadensiska alpernas huvudstad
och var känt som bergsparadiset under det tidiga
1900-talet. ✪ 233 km till Revelstoke ★ Besök
Salmon Arm, porten från Okanagan som ligger i
hjärtat av Shuswap Lakes rekreationsområde.
www.rvcampingrevelstoke.com
Dag 5/6 > Efter ca 3 timmar kommer ni fram till
Lake Louise och vi föreslår att ni övernattar på Lake
Louise park campground, men det finns flera att
välja bland på webbplatsen. Ni kommer att komma
hem fulla med historier som ni kan berätta om och
om igen om Kanadas ikoniska Banff/Lake Louise
National Park. Era upplevelser här kommer säkert
att gå från generation till generation i
familjealbumen, eftersom barnen - och sedan deras
barn - återvänder till de platser som deras föräldrar
har talat om i åratal. Det är nästan omöjligt att ta en
dålig bild här! Ta er tid att utforska Banff. (Om ni
börjar resan från Cruise Canada i Calgary kör ni
direkt till Lake Louise Campground, eller kanske
föredrar ni att stanna i Banff.) ✪ 1 233 km till Lake
Louise ★ Besök Kicking Horse River där den flyter
under den naturliga bron i Yoho National Park. Kör
den natursköna vägen längs Bow Valley Parkway
för att ta er mellan Banff och Lake Louise. Det är en
lugnare och tystare väg med gott om
vandringsleder och utsiktsplatser där ni kan ta
fantastiska bilder på bergen. Ta något att äta eller
dricka på Banff Springs Hotel och njut av den
enorma utsikten. Ta en tur med kabinbanan till
Sulphur Mountain och njut sedan av ett lugnande
bad i Banff Hot Springs.
www.pccamping.ca/parkscanada

JASPER
(Choice of campgrounds)
7/8
Jasper NP
A L B E R TA

Wells Gray
Provincial Park
9
CLEARWATER

Columbia isglaciär

5/6

CALGARY

Banff NP
Lake Louise
Campground
Revelstoke
KOA
Campground

Foto: Brewster Travel Canada

BRITISH
Dag 7/8 > Vägen mot Jasper är fantastisk
COLUMBIA
och omges av toppar som är över 3 600
VANCOUVER
Okanagan Lake
2/3 Provincial Park Campground
meter höga. Vi rekommenderar ett antal
(Start)
1/10/11
campingplatser. Se webbplatserna
Burnaby
nedan. ✪ 338 km till Jasper via Banff
Cariboo RV Park
U N I T E D S TAT E S
★ Besök Athabasca Glacier, den mest
välbesökta glaciären i hela
Nordamerika. Ni kan åka ut på glaciären ombord
på en Ice Explorer eller ta en guidad vandring på
isen. När ni är i Jasper får ni inte missa att boka en
AVRESA
Vancouver eller Calgary
tur med Maligne Lake Cruise där ni även tar en tur
VARAKTIGHET
12 dagar
till Spirit Island, en världskänd plats som man

Reseinformation

bara kan komma till via båt, och Jasper National
Park, som är ett klassiskt fotostopp.
Jasper: https://goo.gl/1Rs3g5
Hinton: www.koa.com/campgrounds/hinton
Dag 9 > Kör genom enastående landskap med
Wells Gray Provincial Park till höger och Columbia
Mountains till vänster. Ni är på väg till Clearwater för
ett sista stopp på den här resan innan ni återvänder
till Vancouver. Om ni vill vara i närheten av Wells
Gray Provincial Park och om ni får plats (det finns
bara 13 st. husbilsplatser) så ska ni boka på
Helmcken Falls Lodge & RV Park för att uppleva den
verkliga vildmarken precis vid parkens entré.
✪ 322 km till Clearwater ★ Besök Clearwater, en
intressant stad precis i början av Wells Gray
Provincial Park. Stanna till i Blue River på vägen till
Clearwater för att uppleva flodsafarin och få
chansen att se björnar.
www.helmckenfalls.com

STRÄCKA

1 980 km

Dag 10/11 > 4,5 timmes körning tillbaka till
Vancouver och Burnaby Cariboo. Vi rekommenderar
verkligen att ni bor på den här campingen i 3 eller 4
nätter. Besök www.bcrvpark.com. Campingen har
en busshållplats med avgångar in till staden varje
halvtimme precis utanför dörren, eller så kan ni
promenera i 15 minuter och ta Skytrain. Vancouver är
en av våra favoritstäder och den förtjänar verkligen

en del av er tid. ✪ 475 km till Vancouver ★ Besök
Stanley Park, Harbour Centre, Granville Island,
Capilano Suspension Bridge, Grouse Mountain
och mycket, mycket annat.
www.bcrvpark.com
Dag 12 > Det är bara 24 km körning tillbaka till
Cruise Canada för att återlämna husbilen.
Lake Peyto

För ytterligare information, besök cruiseamerica.com eller cruisecanada.com

