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03 juli Så forlod vi Las Vegas og kørte mod Grand Canyon. Dog er planen at vi 

tager en overnatning undervejs. Første stop på turen var Hoover Dam, en 
dæmning  der blev bygget i 1931 – 1935. Den er 221 m høj og har skabt en 
185 km lang sø, Lake Mead. Dæmningen yder ca. 4 mia. kWh om året, 
hvilket svarer til en by på 1,3 mio, dog ikke en by af Las Vegas kaliber. 
 
Vi fortsatte fra Hoover Dam sydpå, og slog et sving ind på Route 66. Dagen 
endte i Prescott hvor vi fik en plads ved Willow Lake.  
Endelig et sted hvor vi kunne få tid til en slag ’Røvhul’ om aftenen. 

  
04 juli Turen fortsatte til Grand Canyon, vi kørte af en flot rute igennem Sedona, 

Landskabet omkring Sedona er brugt som kulisse i en del John Waynes 
Westerns, så måske har vi set stederne før – hvem ved.  
På vej ned mod Sedona mødte vi en amerikaner som ikke kunne være på 
vejen sammen med vores autocamper. Måske hvis han var trukket lidt til 
siden havde han undgået at få smadret sit sidespejl. Nå men vi hørte skraldet 
og troede han havde smidt en sten eller lignende ind under vores camper så 
vi fortsatte bare. Senere, på et udsigtspunkt hvor vi var holdt for at tage 
billeder, kom den lidt sure amerikaner hen for at få klaret problemerne med 
spejlet. Da vi ikke ville påtage os skylden, måtte politiet, altså den lokale 
sherif tilkaldes. Han optog rapport og nu må forsikringsselskabet afgøre 
sagen..  
Vi ankom til Grand Canyon sidst på eftermiddagen og benyttede os af 
lejligheden til at trave en tur langs med ’The Rim’ altså kanten af kløften, i 
eftermiddags/aften solen. 

  
05 juli Flemming og jeg stod tidligt op og gik ud til The Rim igen, for at se det hele 

i morgensolen. Her mødte vi andre morgen friske, Mule deer, Vildsvin, 
Egern, blå fugle og lidt flere med kameraer på maven. 
Da børnene var oppe blev rygsækken pakket med nogle flere liter vand, cola 
og madpakke. Vi tog bussen ud til South Kaibab Trailhead som er den 
stejleste nedgang til Colorado River. Hele turen ned er på 11 km  men vi gik 
kun den øverste del af trekket, godt 3 km ned, hvorefter vi spiste 
madpakkerne før vi gik op igen. Yaki Point var næste stop på turen. Efter vi 
havde kigget på Grand Canyon derfra tog vi igen bussen, nu ud i den anden 
ende af parken, til Hopi Point, hvor vi igen gik langs kanten. Det giver lidt 
sus i maven når man kigger de godt 1½ km ned. Hold fast hvor har der været 
travlt med kameraerne. 

  
06 juli Så var det tidligt op, vi ville se solen stå op over Grand Canyon, så kl. 4:50 

kørte vi til Yavapai Observation Station og var klar med kameraerne da 
solen stod op kl. 05:26. Her fra fortsatte turen ud til Desert View hvor vi fik 
et sidste kig over Grand Canyon. Efter morgenmad gik turen videre mod 
Zion National parken. Vi kørte igennem nogle store åbne landskaber 
igennem Navajo reservatet. De havde også nogle lookouts til ’little Colorado 
River. Imponerende som vandet har været med til at skabe nogle dybe kløfter 
i landskabet. 
Vi ankom til Zion NP midt på eftermiddagen og gik en tur på visitor center 
for at planlægge vandreturene i morgen. 
Bagefter måtte vi lige afprøve stedes badefaciliteter, dvs, en dejlig, kølig, 
forfriskende og lettere brun (= sandet) flod. 

 


