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Det vestlige USA 2009 

25 juni 2009 – 06 august 2009 
 
  
25 juni Vi stod tidligt op kl. 03.15. Jørgen hentede os, og kl. 04.00 kørte vi fra 

Silkeborg til Billund. Vi fløj fra Billund kl. 06.40 til Frankfurt, 1½ times 
flyvning. Så ventede vi i Frankfurt i godt 6 timer, før turen gik videre til Los 
Angeles, en flyvning på 12 timer. Med en tidsforskel på 9 timer betød det at 
vi ankom til Los Angeles ved aftenstid.  
Helt som det plejer at ske, var der ingen bus/taxa fra hotellet til at afhente os, 
så vi tog en taxa derud. Efter check-in på hotellet gik vi en lille tur, vi var 
hurtigt tilbage til hotellet og fik lidt mad før vi kl. 21 gik i seng efter en 
meget lang dag.  

  
26 juni Vi vågnede tidligt. Flemming forsøgte at få fat i Cruise America, så vi kunne 

få aftalt et pick-up, men det var ikke særlig nemt. I stedet gik vi ned og fik 
morgenmad. Heller ikke efter morgenmaden lykkedes det at komme 
igennem til Cruise America i LA, så vi tog en taxa ud til dem. Heldigvis ville 
de godt refundere taxa kvitteringen.  
Vi fik udleveret camperen og en adresse på Walmart. I Walmart fik vi 
provianteret det vigtigste, undtagen grøntsager og slagtervarer. 
Herefter gik turen igennem dele af LA ud til Pomona en bydel i LA, hvor vi 
har booket en plads for 4 dage. 

  
27 juni Vågnede igen tidligt, så efter morgenmaden kørte vi ind til Hollywood og 

Beverly Hills. Vi fik parkeret camperen og gik en tur på Hollywood 
Boulevard og kiggede på de knap 2.500 stjerner i fortovet, med de mange 
berømtheders navne. Nede ved Chinese Theatre, hvor mange stjerner har 
lavet hånd- og fodaftryk i cementen, var der et større opløb af TV-vogne og 
turister. Sikkert fordi Michael Jacksons stjerne var udenfor teatret. Da vi 
kom forbi var den dækket til med blomster, og der var politi til at dirigere 
trafikken af turister på fortovet.  
Vi fortsatte til Beverly Hills og kiggede på store villaer, før dagen blev 
sluttet ved Santa Monica Beach, hvor der var tid til en dukkert i bølgerne. En 
rigtig Baywatch strand. Vist også stedet hvor dele af serien er optaget. Turen 
hjemad gik også forbi Venice beach, men klokken var mange og vi ville 
hellere hjem. 

  
28 juni Sov længe, dvs vi vågnede først da uret larmede kl. 7. Søndagen var bestemt 

for en tur langs med strandene sydligere end dem vi så lørdag. Vi startede 
ved Queen Mary. Et af de største og mest luksuriøse passagerskibe der blev 
bygget før 2. Verdenskrig. Det havde en besætning på 1100 mand og kunne 
have 2000 passagerer med. Det blev søsat i 1934 og sejlede frem til 1967. I 
dag fungerer det som Hotel. Herefter gik turen sydpå, dog ikke så langt før vi 
måtte en tur i vandet. Lidt koldt siger de to experter i familien. Vi fortsatte 
langs strandene, pyhaa hvor er der mange lyskryds med rødt lys og mange 
biler på Highway 1 om søndagen. Vi fortsatte helt forbi Laguna Beach før vi 
kørte nordpå til campingpladsen igen. I dag fik vi også gang i solcremen – 
det var godt, for den bider godt den Californiske sol. 

  
29 juni Vi stod tidligt op for at køre til Universal Studios før den værste 

morgentrafik. Så kl. halv 7 forlod vi campingpladsen, vi fik morgenmad i 
camperen før vi kl. 9 var klar ved indgangen til Universal Studios. Dagen gik 
med at prøve de forskellige forlystelser. Vi startede med Shrek, 4D film, så 
tog vi en tur med ’toget’ rundt og så de forskellige scener og kulisser. Turen 
bød blandt andet på en rigtig boing 747 smadret i småstykker sammen med 
nogle huse, fra filmen War of the Worlds. Husene fra Desperate 
Housewives, special effekts fra filmen Fast and the Furious. Efter turen fik vi 
set hvordan man laver Special effects. Vi så scener fra Backdraft en film om 
brandmænd og deres arbejde.  Vi tog en tur i rutchebane i mørke, forlæns og 
baglæns i ’Revenge of the Mummy’. En tur i rutchebane i Jurassic Park, som 
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havde et 84 fod vertikalt fald, det kildrer i maven. Vi så også et show med 
nogle af de dyr som bruges i forskellige film. Vi så Terminator  2 i 3D. Vi 
gik en tur igennem House of Horrors – gys. I waterworld så vi et flot show 
udført af nogle stuntmænd i en scene fra filmen Waterworld. Sidst men 
absolut ikke mindst var vi i en rutchebane simulator med The Simpsons. 
Rutchebanerne i Jurassic park,  Mummy og The Simpsons blev prøvet flere 
gange. 
Ved 19 tiden var vi ved at være trætte og turen gik tilbage til 
campingpladsen og en dukkert i poolen. 

 
 


