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27 juli Vi ankom til Yosemite først på eftermiddagen. Overnatningen er bestilt 
udenfor vest-indgangen på en KOA Vi brugte eftermiddagen på at køre op til 
Glacier Point hvor der er god udsigt over Yosemite dalen. Så blev benene 
også sparet for 4 mile trail op til Glacier Point, der er jo også 4 mil ned igen. 
Efter Glacier Point kørte vi ud af parken igen og fandt vores KOA 
campingplads. 
Selvom traveturen til Glacier Point kun er 4 mil, så betyder det ikke at 
køreturen også er kort, det tog ca. 1 time at komme ned fra Glacier point igen 
og yderligere 1 time at komme ud til camping pladsen. Dele af parken er jo 
en dal/kløft hvilket resulterer i den del skarpe sving, smalle veje, stigninger 
og en del vejarbejde. I selve Yosemite dalen har man ensrettet kørslen så 
man kører ind på i den ene side af dalen og ud på den anden, man skal bare 
lige finde en bro hvor man kan komme over på den anden side. Inde i dalen 
kører der shuttle busser, dem prøver vi i morgen. 
Yosemite nationalparken er på 3000 km2 og den er meget besøgt, mere end 
3 mio. mennesker om året. Primært i selve Yosemite dalen hvor der er nogle 
flotte traveture til forskellige vandfald. Der er også øst-indgangen i parken 
fra Tioga tilTuolumne i vest, vejen går gennem hele parken og der skulle 
være nogle flotte søer langs med vejen, den del skal vi også have kigget på. 
Meget passende skal vi sydpå når vi skal videre, hvilket giver lejlighed til at 
se det sydlige af parken. 

  
28 juli Godt vi stod tidligt op og kørte ind i parken, for mens vi spiste morgenmad i 

camperen kunne vi se den offentlige P-plads for campere og andre store 
køretøjer  begynde at blive fyldt op. Dog havde vi lige et stop på vej ind i 
parken hvor Flemming og jeg gik op til Bridalveil Fall, mens ungerne sov 
videre. 
Inde i dalen ville vi tage en shuttle bus over til Lower Yosemite Falls, men 
det endte med vi begyndte at gå og så sprang på en bus senere. Lower 
Yosemite Fall gav lejlighed til lidt klatre gymnastik, for dem som ville helt 
op til vandet. De skulle nemlig forcere en del store og mindre klippe stykker. 
Herefter tog vi shuttle bussen til Vernal Falls og Nevada Falls. Vi gik de 
knap tre mile op til toppen af Vernal Falls, incl. 600 fods stigning. Her var 
der mulighed for en afkøling i Emerald Pool. Efter lidt pause fortsatte 
Flemming og jeg en kort stykke op til bunden af Nevada Falls, mens Mette 
og Lars holdt temperaturen nede ved Emerald Pool. Da vi var nede igen gik 
turen videre til Mirror Lake. Her var nu ikke meget spejl billede, men vi nød 
nu alligevel en dukkert i søen. 
Vi gik tilbage til Yosemite Village fra Mirror Lake en lille tur på knap 2 mil. 
Den sidste del af turen var langs vejen, her var vi så heldige at en af de 
guidede ture stoppede op og sagde/råbte Bear og pegede på en bjørn omkring 
50 meter fra vejen i et bær buskas. Den var i gang med sin eftermiddags mad 
og tog ikke særlig notits af os, før der kom en shuttle bus med en lettere 
hysterisk chaffør. Hun dyttede og bad os hoppe ind i vores biler i stedet for 
at ’ødelægge’ bjørnens liv. Hvortil vi måtte erkende at vi var gående og 
derfor ikke lige kunne hoppe ind i en bil. Mon ikke hendes blodtryk falder 
ned igen, det må vi da håbe. 
Efter lidt indkøb i Yosemite Store var vi klar til at komme hjem på camping 
pladsen igen. 

  
29 juli Vi tog igen tidligt ind i Yosemite parken, denne gang tog vi op mod øst-

indgangen og nød den flotte udsigt efterhånden som vi kom højere op i 
dalen. Fra Olmsted Point kunne vi se bagsiden af Half Dome og der hvor 
man kan gå/klatre op langs med en kæde, nå men det nåede vi nu ikke, da det 
er en vandretur på over 15 km. Vi fortsatte helt udenfor dalen for at se Ellery 
Lake og Tioga Lake, herefter vendte vi tilbage til parken og holdt pause ved 
Tenaya Lake, hvor der blev badet og solbadet. Herfra gik tur sydpå ud af 
parken, dog måtte vi lige forbi nogle af de store sequoia træer ved Mariposa 
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Grove, lige før syd-indgangen. Vi så Grizzly Giant som er over 9 meter i 
diameter, 30 m i livvidde og 64 meter høj. Ligesom California Tunnel Tree, 
der er så stor at man har kunnet hugge hul i stammen så der kan komme en 
hestevogn igennem, og træet er stadigt levende. Imponerende de kæmper, 
som vi regner med at se flere af i næste nationalpark. 
Turen stoppede på en campingplads syd for Yosemite og det blev til en 
dukkert i poolen før aftensmaden. 

 


