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10 juli Så fortsatte turen fra Bryce Canyon igennem flere scenic steder, blandt andet 

gennem Dixie National Forest og Glen Canyon NP. Det blev til flere stop på 
turen hvor kameraet kom frem. Vi fortsatte til Natural Bridges NP, en lille 
nationalpark med 3 naturlige broer skabt af vandets erodering af 
sandstensklipperne. Vi ankom sidst på eftermiddagen, men var heldige der 
var stadig ledige pladser af de 13 mulige. Vi kørte den lille rundtur og gik 
ned og så de tre broer. Om aftenen var der stjerne kikkeri med en af parkens 
rangere. Så vi fik et længere foredrag om astronomi og mangel på mørke 
steder i USA. Men vi var jo heldige at være på det mørkeste sted i USA, helt 
rigtigt vi følte også vi var langt ude på landet. Vi fik lejlighed til at se Saturn 
med sine ringe i teleskop kikkert og vi ved nu hvor ’Downtown’ er på 
mælkevejen. (Downtown er et udtryk de bruger for centrum). Et spændende 
foredrag, som gav os et indtryk at flere billeder på stjernehimlen. 

  
11 juli Efter morgenmaden gik turen igennem Monument Valley til Moab. Igen en 

dag hvor vi igennem bilruden kunne nyde synet af de mange 
sandstensklipper, og måske endda drømme os tilbage til en af de mange John 
Wayne film hvor klipperne er brugt som kulisse. 
Vi ankom til Moab,  til en sen frokost og efter en dukkert i poolen kørte vi 
ind til centrum for at købe ind. Men også for at se om der var mulighed for 
en gang river rafting. Vi fik bestilt en tur til i morgen med kategori 3 og 4 
strømfald. Vigtigt med de kategorier for det skulle jo nødigt blive for 
kedeligt!!! Der rates fra 1 til 6, hvor 1 er stille vand og 6 er umuligt at styre i. 
2 er for familier med småbørn, 3 er sjov, 4 er skræmmende og 5 er teknisk 
svær og farlig.  

  
12 juli Vi mødte inde ved Adrift adventures kl. 8:00 i badetøj. Herfra gik turen i bus 

ca, 1 ½ time nord for Moab til Westwater canyon. Her blev de 3 gummibåde 
læsset af og rigget til. Den ene gummibåd var til Mike, ham der ejer Adrift, 
han skulle sejle med sin kæreste og hendes 3 veninder. Den anden gummibåd 
var til os 8 turister, familien Nielsen, et par mere fra DK og et par piger fra 
Holland og så Kel som skulle styre/sejle vores gummibåd. Den tredje båd var 
en paddelbåd, dvs. alle har en pagaj og padler med mens de sidder i siden af 
båden, den var  til 8 – 10 af  Mikes riverraftingguider under uddannelse og 
som benyttede lejligheden til at øve sig. 

 Første del af turen bød kun på nogle få kategori 1 rapid’s som det hedder. 
Efter ca. 7 miles var der frokostpause, før vi skulle ud på det sjove.  
Frokosten bestod af wraps med kylligesalat og forskelligt tilbehør, lækkert. 
Efter frokost gik turen videre gennem Fullen Falls, The Step, Skull Rapid og 
flere. I alt ca. 10 strømfald incl. Last Chance. Vi blev alle meget våde, men 
det lykkedes at holde sig fast og blive ombord i båden.  
På turen fik vi, når der var lejlighed til det, mulighed for at hoppe i floden og 
drive med strømmen sammen med båden. Dog skulle vi beholde vores 
redningsvest på. Det var sjovt at drive i strømmen og dejligt afkølende når 
temperaturen ovenfor vandet var godt 35 gr. C. 
Efter ca, 14 miles på floden var sejlturen slut.  
Vi blev hente i bus i Cisco, den statistisk mest kriminelle by i hele USA. Den 
har 9 indbyggere, eller rettere havde. For to af dem sidder i fængsel for 
kriminalitet, og en kone skød sin mand og sidder også i fængsel. Så ud af en 
by med 9 indbyggere er tre kriminelle, en død og der bor nu kun 5 i byen…. 
De guider kan nu nogle historier. 
Vi var tilbage i Moab kl. 17:00, desværre lidt for sent at ringe og gratulere 
min far med fødselsdagen, han får en SMS, så kan jeg ringe i morgen. 
Vi gik på det lokale bryggeri og fik aftensmad, og en smagsprøve med hjem 
til camperen.  

  
13 juli Flemming startede dagen med en tur på mountain bike, mens resten af 
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familien sov længere. Jeg fik ringet hjem og skrevet dagbog. Mette og Lars 
gik en tur i poolen efter morgenmaden. De kom dog tilbage efter mig, de 
måtte ikke være alene ved poolen, så jeg satte mig derop og skrev postkort i 
stedet for i camperen. Efter at Flemming havde klaret Slickrock Bike Trail 
incl. Practice loop, var bremserne slidt helt op. Så vi blev alle tanket op, med 
frokost, gas, benzin, mad og nye bremseklodser før vi kørte til Arches.  
 
Arches er en nationalpark der ligger lige uden for Moab. 
Parken er kendt for sine mange arches, der til forskel for bridges er dannet 
udelukkende ved erodering af sandstenene af vind og vejr, og ikke ved hjælp 
af vand som er det der skaber broerne. Synsmæssigt er der ingen forskel. 
Første stop på eftermiddags/aften turen gik til Park Avenue viewpoint, 
herefter til La Sal Mountains viewpoint, kun ganske korte trave ture, til 
Mette og Lars’s tilfredshed. Efter Balanced Rock, en lille klump på 3500 kg, 
der balancere ovenpå en tyndere sandstenssøjle gik turen ind til Windows 
section. Her er to større Arches, det nordlige og det sydlige vindue. Hvilket 
krævede en større anstrengelse på knap 2 km vandretur. Lidt hårdt når 
vinden er relativ stille, solen skinner og temperaturen nærmer sig 40 gr. 
Mens Flemming og jeg gik til Double Arch, tog Mette og Lars en slapper i 
camperen. Vi fortsatte til Delicate Arch upper viewpoint, hvorefter vi holdt 
en aftensmad pause, dejligt nemt når man har køkkenet med. Efter aftensmad 
ville Flemming og jeg helt op til Delicate Arch, en travetur på knap 5 km, 
anbefalet til 2 – 3 timer, mest pga. stigninger og det terræn man skal forcere. 
Men vi ville nu gerne se solnedgangen, så vi tog turen op på ca. en halv time, 
og kunne så slappe af mens vi ventede på solnedgangen. Delicate Arch er 
den Arch man også ser på Utah’s nummerplader, den spænder over godt 10 
meter og står alene på en forblæst klipperyg. Vi synes nu vinden var dejlig 
afkølende. 
Bagefter var det hjem til campingpladsen til en spil kort og afslapning. 

 


