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22 juli Så kom der en køredag, vi har 1.700 km til San Francisco, som helst skal 

afvikles nemmest muligt. Vi startede kl. 7:30 og kørte vestpå ind i Idaho. Ja 
for vi har faktisk overnattet i Montana i nat. Vi tog en mindre pause ved 
Idaho Falls, for lige at se vandfaldet i byen. Senere kom vi til Twin Falls, 
men dem var TomTom ikke særlig god til at finde, så vi måtte forbi 
informations centeret for at få en pejling. Løsningen var at kigge på 
Shoshone falls i stedet for, det er flottere sagde de på informationscentret. 
Herfra gik det videre sydpå ind i Nevada, så langt som muligt. 
Sidst på dagen gjorde vi holdt ved Rye Patch Dam hvor der er en lille camp. 
For 10 doller kan man bare tage en ledig plads i campen, der er toilet eller 
lokum som Lars kalder dem, når det bare er en tønde uden træk og slip. Dog 
skal siges at det er rent og pænt. Her var nu også et rigtigt toilet med vand. 
Her slog vi lejr for nattet. Absolut et sted ude midt i ingenting. Fin lille fiske 
sø, men masser af små irriterende fluer. Vi klarede godt 1.000 km denne dag. 

  
23 juli Så mangler der kun 700 km før vi når San Francisco. Vi har reserveret plads 

på en campingplads nord for byen i tre nætter. Så da vi nærmede os, slog vi 
lige et vend forbi Napa Valley – vin distriktet i USA. Så nu har vi både været 
i Las Vegas uden at spille på casino og i Napa Valley uden at smage på vin. 
Men det er altså ikke særlig smart at tage på vinsmagning i en autocamper, 
den kan jo ikke køre selv. 
Det er tydeligt at mærke vi nærmer os kysten, temperaturen er faldet til 
omkring 20 gr. der er diset og lidt koldt, måske skal vi have de lange ærmer 
fundet frem.  
Ved ankomst til pladsen må vi erkende at Flemmings booking plan har fejlet, 
vi har været for hurtige, vi har først reserveret plads fra i morgen, men det 
var heldigvis ikke noget problem at lave om. 

  
24 juli Så kørte vi en tur nord for San Francisco og ud til kysten. Turen fra Highway 

101 til kysten var igennem et skov område med mange Redwood træer, det 
er meget høje de træer. Turen kunne sagtens gøre sig fortjent til at komme på 
maguriteruten hvis den var placeret i DK. Ved kysten holdt vi frokostpause, 
før vi fulgte Highway 1 langs kysten tilbage.  
Kysten er meget stenet og kun få steder er der sandstrand, det ville helt 
sikkert kræve en våddragt og nogle sko at bade i havet, så det droppede vi. 
Også turen af Highway 1 er flot, men den er altså også noget snoet og 
trættende at køre langs med. Knap 3 timer tog det at køre knap 150 km en 
flot tur, men vi er glade for at vi ikke skal køre alle 800 km fra San Francisco 
til Los Angeles ad Highway 1. 

  
25 juli Vi stod tidligt op og kørte til San Francisco, det er jo ikke en helt lille bil vi 

skal have parkeret. Så lidt i otte  passerede vi Golden Gate i skyer, helt som 
forventet og kørte til Fisherman’s Wharf og fik parkeret camperen, 45 USD 
men så må vi også holde der hele dagen. 
Efter morgenmaden skulle der ses lidt på byen, vi fandt en af de gamle 
sporvogne og kørte en tur med dem i de stejle gader, rart at vide de har tre 
uafhængige bremse systemer. 
En stor turist attraktion de sporvogne, køen var i hvert fald lang der hvor vi 
stod af banen igen, og næsten alle havde kamera med, så de var nok ikke på 
vej på arbejde. 
Så gik turen videre igennem de forskellige gader, op og ned, og ind igennem 
Chinatown helt op til Telegraph Hill, hvor der var udsigt over dele af byen 
og havnen. Herfra gik vi ned til havnen igen, for at få os en sejltur i havnen. 
Vi skulle også lige se søløverne på mole 39, der er en helt koloni af søløver 
som har erobret dok K, op til 300 søløver, om vinteren har man set op til 900 
af de hovedsvingende gryntende basser på dok K, så må der være kamp om 
pladserne. Der er rigtig mange turister på havnen i San Francisco og dermed 
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følger også forskellige forretninger og restauranter med høje priser, og rigtig 
mange mennesker, godt vi ankom tidlig.  
Sejlturen i havnen var en kølig fornøjelse, godt vi havde jakker med. Den tog 
en time og gik fra mole 39 ud under Golden Gate og retur rundt om Alcatraz. 
Alcatraz var fra 1934 og til 63 et af USA’s bedst bevogtede fængsler. 
Alcatraz er en lille ø midt i den naturlige havn i San Francisco, og nem at 
bevogte for vandet omkring øen er så koldt at det ikke frister til en 
svømmetur. 
Efter at vi var blevet kølet godt ned af vinden på sejlturen var vi ved at være 
sultne, det endte med en tur på Subway, før vi skulle have manøvreret 
camperen ud af San Francisco igen. Den var nu omringet totalt af andre biler, 
men heldigvis havde de nøglerne til dem som skulle flyttes for at få 
camperen ud igen. 

  
26 juli Så kørte vi fra campingpladsen nord for San Francisco igennem byen og 

sydpå til et større outlet center. Desværre var der også denne dag skyer over 
Golden Gate så det blev ikke til flere billeder af broen. 
I outlet centret som bestod af ca. 145 butikker fik vi en 4 timer til at gå, før 
vi vendte camperne østpå mod Yosemite. Vi havde bestemt os for at se om 
der var plads på et state recreation area, ved Millerton Lake. Det var der 
heldigvis så for 25 USD var der adgang til toilet, vand og en dejlig badesø. 
Det er blevet varmt igen efter vi har forladt kysten og forbruget at cola/vand 
er steget ret kraftigt igen. 
Jeg tror der er behov for en cola nedtrapning når vi komme til DK igen. 

  
27 juli Selvom det var meget varmt, over 30 gr. blev det til en morgenløbetur ved 

søen, efterfulgt af en tur op på udsigtspunktet over store dele af søen, 600 
fod’s stigning, det var stejlt.  
Det var dejligt med en dukkert bagefter, da var der også kommet liv i de 
unge mennesker i familien. Mette var løbet en tur og Lars havde tjekket vand 
temperaturen. Søen var stadig dejlig. Sidst på formiddagen gik turen videre 
til Yosemite. 

 


