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07 juli Så var der dømt vandreture. Da Zion er lukket for biler, tog vi bussen ind til 

The Grotto hvorfra trekket Angels Landing starter. De tre af os gik to 
tredjedele af turen, derefter var vi ramt af højdeskræk, så det var kun 
Flemming som fuldførte Angels landing. Vi havde ikke lyst til at gå på en 
smal klippe uden rækværk og med 400-500 meter lodret ned til begge sider. 
Dog skal nævnes at der visse steder var en metal kæde man kunne holde fast 
i. 
Næste tur var fra The Grotte og til Emerald pool trekket. Her var der 
lejlighed til at få dyppet tæerne ved den øverste pool. 
Så tog vi bussen ud til Weeping Rock, hvor vi lod os friste og gik Hidden 
Canyon trail, før vi sluttede ved Weeping Rock. Alt i alt, godt 13 km for de 
tre af os og et par stykker mere til Flemming ( Angel landing – 8 km, 
Emerald pools – 4 km, Hidden canyon – 3,2 km og Weeping Rock 0,5 km) 
Hjemme igen var der mulighed for et forfriskende bad i floden. 

  
08 juli Vi forlod Zion igennem en tunnelen, som er så lav at man i autocamper må 

betale for at køre ’envejstrafik’. Vi fortsatte til Bryce Canyon NP. Vi kørte 
ind i parken for at se hvor langt der var til parken og få kortmateriale mv., 
før vi kørte ud til den reserverede campingplads lidt fra nationalparken. Efter 
at have klaret en tur i poolen og lidt vasketøj, kørte vi ind i Bryce NP for at 
se solnedgang. Sunset point er ikke det mest imponerende sted for sunset, 
solen går ned bag nogle træer, så vi skulle have læst i Lonely Planet og kørt 
til Paria view i stedet for. Bortset fra at campere er forment adgang til Paria. 
Nå men vi fik da set lidt af parken, og er klar til vandre ture i morgen. 

  
09 juli Så måtte vi igen tidligt op for at de solopgang, kl, 5:00. Inde i parken blev 

Mette og Lars under dynerne mens Flemming og jeg så solopgang. Det var 
flot og imponerende i Bryce Amphitheater at se solen stå op og lyset på den 
meget farverige sandstens klipper, som har alle farverne fra rød-orange over 
gul til næsten hvid.  
Bagefter tog vi lidt morgenmad, før vi, altså Flemming og jeg gik 
Queens/Navajo combination loop’et på 4,6 km. 

 Tilbage ved camperen fik vi liv i børnene og de blev også klar til en 
vandretur. Vi kørte ud til Bryce Point og gik Peek-A-Boo loopet en tur på 
8,8 km nede mellem de mange flotte sandstens formationer. 
Så gik turen i camperen til det sidste punkt i Bryce canyon NP, hvorfra vi 
kørte tilbage gennem parken og gjorde holdt ved de forskellige 
udsigtspunkter.  
Tilbage på campingpladsen var der dømt pool, pandekager og bål. 

 


