
  

Kyst til kyst i USA  

via Yellowstone nasjonalpark 
21. september til 10. oktober 2017 

Den «ultimate» USA-turen – fra New York City til San Francisco 
 

    

 

Høydepunkter: 

  

 New York City - Manhattan  Mount Rushmore  

 «Amish-land» i Ohio  Yellowstone nasjonalpark 

 Chicago  Salt Lake City 

 Tvillingbyene Minneapolis og St. Paul  Reno i Nevada 

 Norsk Høstfest i Minot, Nord-Dakota  San Francisco 
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Kyst til kyst i USA via Yellowstone 

nasjonalpark. 

 

Denne turen tar oss fra et yrende liv i metropolen 

New York City, gjennom skogkledde 

Pennsylvania, innom amish-folket i Ohio, over 

prærien i Indiana, og til storbyen Chicago i Illinois. 

Og enda er vi ikke halvveis! Gjennom nord-

statene Minnesota, Sør- og Nord-Dakota til et av 

turens høydepunkt, Norsk Høstfest. Dette er Nord-

Amerikas største, skandinaviske festival. På 

høstfesten får du oppleve amerikanere som er 

«norskere» enn nordmenn flest. På turen vestover 

får vi se presidentene på Mt. Rushmore, 

kvegfarmer i cowboystaten Wyoming og 

fantastiske Yellowstone nasjonalpark på vei mot 

Salt Lake City i Utah. I Nevada besøker vi 

casinobyen Reno før vi kjører over Golden Gate 

Bridge til målet, San Fransisco i California. 

 

Programmet fra dag til dag: 
 

Torsdag 21. september 2017 

Avreise fra Norge til New York med SAS direktefly kl. 

11.10. Etter ankomst kjører vi inn til hotellet sentralt på 

Manhattan. Vi opplever New York ”by night” på 

Times Square. De som ønsker kan se New York i 

fugleperspektiv fra Empire State bygningen. 

22. sept 

Formiddagen fri til å utforske 

New York på egen hånd. Kl. 

12 drar vi på en guidet 

bussrundtur med en 

norsktalende lokalguide. Vi ser 

bl.a Central Park, Greenwich 

Village, Frihetsgudinnen, og vi 

besøker «9/11 Memorial», der 

tvillingtårnene stod før 

tragedien i 2001. Vi forlater 

New York City utpå 

ettermiddagen, kjører over til 

New Jersey og inn i Pennsylvania.  

23. sept 

Dette er en rolig dag der vi først kjører gjennom 

skogene i Pennsyvania før vi kjører inn i staten Ohio. 

Der besøker vi et Amish-område, spiser lunsj der og 

får et innblikk i deres spesielle levemåte. Vi overnatter 

i utkanten av Cleveland. 

 

24. sept 

Etter frokost kjører vi vestover mot USAs tredje største 

by, Chicago, der vi etter en sightseeing får tid til å gå 

rundt i denne byen som ligger nydelig til ved Lake 

Michigan. Byen har en ny park, "Millennium Park", en 

flott handlegate og koselige restauranter i sentrum. 

De som ønsker det kan ta turen opp i Willis Tower 

(tidligere Sears Tower), dette praktbygget fra 1973 på 

108 etasjer. Vi bor sentralt i byen. 

 

25. sept 

Fra Chicago fortsetter turen videre gjennom staten 

Wisconsin, en av de "norske" statene. Utpå 

ettermiddagen besøker vi ølbryggeriet Leinenkugel i 

Chippewa Falls. Her får vi omvisning og 

prøvesmaking, før vi kjører det siste stykket inn til 

Minnesota og tvillingbyene Minneapolis og St. Paul.  

 

26. sept 

Dette er en kjørefri dag og det er god tid til å besøke 

USAs største kjøpesenter - Mall of America. Senteret 

har over 500 butikker, 50 restauranter og en 

aktivitetspark midt inne i senteret. Det går både 

skyttelbusser og trikk mellom hotellet og Mall of 

America. Du kan også ta trikk til sentrum av 

Minneapolis.  

 

27. sept 

Etter frokost starter vi med en guidet rundtur i 

Minneapolis og St Paul med en stopp ved den norske 

Mindekirken. Deretter fortsetter vi nordover med 

første stopp i den lille byen Alexandria, der de som vil 

kan se den omtalte Kensington-steinen på 

Runesteinsmuseet. Dagens mål er byen Fargo i Nord 

Dakota. Vi spiser middag på en av de mest aktive 

Sons of Norway-losjene i USA, «Kringen Lodge».  
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28. sept  

Etter et besøk på Hjemkomstmuseet, kjører vi til byen 

Jamestown der vi stopper ved det nasjonale 

buffalomuseet. I løpet av dagen skal vi også på 

gårdsbesøk. Etter lunsj fortsetter vi til Nord Dakotas 

hovedstad Bismarck der vi skal overnatte 2 netter. 

 

29. september 

Denne dagen er satt av til å oppleve Norsk Høstfest. 

På vei til festivalen stopper vi ved "The Scandinavian 

Heritage Park" der det er en kopi av Gol stavkirke. På 

Høstfesten er det mye underholdning, bl.a. er Bjøro 

Håland en populær artist her. Det er mange 

skandinaviske kunst og håndverksboder og mange 

ulike mattilbud. 

30. sept 

Etter frokost fortsetter vi over prærien til Deadwood i 

Sør Dakota. Dette er en gammel sjarmerende 

western-by. 

 

1. okt  

Vi kjører til Mt Rushmore i Black Hills og ser de fire 

presidentene i fjellet. Vi stopper deretter ved Crazy 

Horse-monumentet. Turen fortsetter så til Buffalo i 

staten Wyoming.  

 

2. okt  

Fra Buffalo kjører vi til Yellowstone nasjonalpark, som 

er verdens eldste nasjonalpark fra 1872. Geysirer, 

varme kilder og et yrende dyreliv tiltrekker over tre 

millioner turister årlig. 

 

3. okt 

Vi fortsetter vår rundtur i Yellowstone, før vi kjører ut 

av parken i sør og inn i Grand Teton nasjonalpark. 

Overnatting i Jackson, WY («Jackson Hole»)  

 

4. okt  

Vi kommer til Utahs hovedstad, Salt Lake City, der vi 

besøker mormoner-tempelet og kongressbygningen i 

sentrum av byen.  

 

5. okt 

Vi kjører langs den store Salt Lake og videre inn i 

ørkenen gjennom staten Nevada. Vi når Reno på 

ettermiddagen, denne byen som kalles "lille Las 

Vegas". Vi bor på Circus Circus som er et av byens 

større casino-hotell med mange muligheter for spill, 

underholdning eller et godt måltid.  

 

6. okt 

I dag er det en rolig og avslappende dag i Reno. For 

de som ønsker det, setter vi opp en halvdagsutflukt 

med bussen opp til en skikkelig western-by, Virginia 

City. Her kan du også ta et veterantog.  

 

7. okt 

Dette er turens siste 

bussetappe, og vi kjører 

inn i staten California over 

fjellkjeden Sierra Nevada. 

Naturen, temperaturen og 

landskapet skifter raskt når 

vi kjører ned fra fjellet mot 

kysten. Vi passerer 

Californias hovedstad 

Sacramento, og kommer 

til San Francisco via 

Golden Gate Bridge. Vi bor sentralt. 

 

8. okt 

En hel dag i San Francisco! Byen har mange 

attraksjoner som en tur til Alcatraz, til 

kjøpesenterområdet Union Square eller bare rusle 

rundt i Fishermans's Warf eller Chinatown. De som 

ønsker det kan være med guiden på besøk til 

Sjømannskirken som ligger vakkert til i Hyde Street 

med flott utsikt over havna, Alcatraz og Golden Gate 

broen. Denne helgen er det Fleet Week med blant 

annet et flyshow som du ser veldig godt fra 

verandaen på sjømannskirka! Dersom noen ønsker å 

se de store trærne i Redwood-skogen, kan vi være 

behjelpelig med å ordne tur dit.  

 

9. okt 

Vi kjører ut til flyplassen, og reiseleder sørger for at 

alle kommer seg igjennom innsjekking og 

sikkerhetskontroll. SAS direkte til København kl. 17.35. 

10. okt  

Flybytte i København. Ankomst Oslo 15.40
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Kyst til kyst i USA via Yellowstone nasjonalpark. 

21. september – 10. oktober 2017, 20 dager 

 

Turpris: 

Pris per person i dobbeltrom kr. 35 900 

Tillegg for enkeltrom kr. 12 200 

Tilslutningsbillett utenfor Gardermoen kommer i tillegg 

 

Prisen inkluderer: 

 Fly med SAS Oslo-New York, San Francisco-Oslo 

 Busstransport i turistbuss under hele turen, inkludert 

transfer til og fra flyplasser 

 Hotell inkl. frokost 

 2 fellesmåltider  

 Omvisning med prøvesmaking på Leinenkugel 

bryggeri i Wisconsin 

 Dagspass på Norsk Høstfest 

 Inngang til Yellowstone nasjonalpark og Mount 

Rushmore 

 Inngang på det nasjonale buffalomuseet i Jamestown, Nord-Dakota 

 Inngang på Crazy Horse-monumentet i Sør-Dakota 

 Inngang på Hjemkomstmuseet i Moorhead, Minnesota 

 Norsk reiseleder 

 Norsk byguide i New York, Chicago og Minneapolis 

 NB: Nytt i år: Tips til sjåfør er inkludert i turprisen 

 

Ikke inkludert: 

 Øvrige måltider 

 ESTA-registrering (innreisetillatelse til USA). 

 

 

Påmelding: 

 Ring telefon 73 53 50 12 eller 988 33 720 

 Epost: post@amerikabussen.no 

 Vår webside: www.amerikabussen.no 

 

Forbehold om endringer. 
15 nov 2016

 

Solgruppen er medlem av Reisegarantifondet 

Arrangør:  

Amerikabussen v/Solgruppen AS 

Thomas Angells gt. 22 

7011 Trondheim 
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