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30 juli Så gik turen videre til National Parkerne Kings Canyon og Sequoia, som 
ligger sydligere end Yosemite. Parkerne er mest kendt for sine Sequoia 
træer, de store kæmper. Første stop var ved visitor center i Grant Grove som 
foreslog en vandretur for enden af den nordøstlige vej, fx op til Mist Falls, en 
tur på ca, 4 timer, dertil kommer så 1 times kørsel frem og tilbage igen. 
Vi droppede vandreturen men kørte ud af den nordøstlige vej og så Grizzly 
Falls og Roaring River Falls som begge lå i kort afstand fra P-plads. På 
tilbage turen stoppede vi ved Boyden Cave og købte en guidet tur ind i 
drypstenshulen. Vi måtte også se General Grant Tree, en kæmpe sequoia på 
1500 – 2000 år, 82 meter højt, 11 meter i diameter ved bunden.Træet er også 
kendt som USA’s juletræ. 
Vores camp var bestilt længere sydpå i parken ved Dorst Creek, en fin lille 
camp ground med over 200 pladser, toiletter med rindende koldt vand, 
bålplads, bord og bænke. Kort sagt alt hvad man har brug for. Heldigvis 
skulle vi dreje ind på pladsen kort før vejarbejde med op til en times 
ventetid!! 

  
31 juli Vi kørte tidligt fra pladsen fordi vi ville se det sydlige af parken og der er jo 

vejarbejde. Øv de arbejder fra 6 til 6, og så tidligt var vi heller ikke oppe, 
men vi nøjedes da med at vente ½ time. 
Sidste chance for vandreture. Vi startede med morgenmad og bagefter gik vi 
en opvarmningstur på 4+ km. Vi måtte se General Sherman, verdens største 
træ (målt på volumen – tror jeg nok). Cirka 2100 år, 84 meter høj,  en 
volumen på næsten 1500 kubikmeter, ca. 1200 tons, og selvfølgelig gå 
Congress trailet, så vi kom forbi ’senatet’ ’huset’ og andre sequoia træer der 
er så store, at de har fået navne. 
Nu var vi også ved at være varme, så vi kørte til Giant Forest Museum, 
parkerede camperen og monterede rygsække med madpakker i. Først gik vi 
Moro Rock trail en tur på knap 2 km, der slutter med knap 400 trin op af en 
trappe op på en granit dome, hvor der er udsigt over store dele af parken, det 
gav varmen endnu mere. På vejen kom vi forbi ’Auto-log’ en væltet sequoia 
som man tidligere har brugt til at køre biler op på og fotografere dem. Det 
må man ikke mere, og det er af gode grunde – råddent træ. Vi fortsatte af 
Sugar Pine trail til Cresent Meadow, hvor vi nød vores medbragte frokost 
ved en lille bæk. Ved Cresent Meadow som er et eng-område i skoven, sagde 
Lars pludselig ”En bjørn” - og pegede og så kom der gang i kameraerne. Det 
var en ung bjørn 2 måske 3 år gammel, den luntede rundt på og omkring de 
stier vi også gik på. Uha.. der bliver et større sorterings arbejde med alle de 
billeder. Det er heller ikke nemt for modellen vil ikke står stille mens 
kameraet fokuserer.  
Efter den oplevelse gik vi tilbage mod museet langs med vejen, for vi skulle 
også lige se ’tunnel log’ et væltet træ som bilerne kan køre igennem, dog 
ikke campere for de er for høje. Herfra tog vi trailet over Bear Hill tilbage til 
museet. 
Så var det Mettes tur til at spotte en bjørn, efter lidt tid viste det sig at det var 
3 bjørne, en mor med to unger. Vi fik igen travlt med fotografering mens de 
to unger klatrede op i et træ og legede. Vi stod et stykke tid og iagttog de to 
unger lege i træet, før deres mor gennede dem videre. De forsvandt mellem 
træerne, men jeg fik øje på moren igen kort derfra, troede jeg. Det må være 
en anden bjørn, for da vi fortsatte turen videre, så vi pludselig moren og de to 
ungerne i buskadset kort foran os. Her fik vi igen travlt med fotografering.  
Der er noget at sortere på, både for Lars, Mette og Flemming. 
Efter 10 km målt på GPSen var vi fremme ved museet, dertil skal lægges de 
par km vi gik med slukket GPS for ikke at skræmme bjørnene væk.  
Så gik turen hjem til campen og pandekager til aftensmad. 
 

01 august Flemming og jeg stod tidligt op og gik Muir Trailet, i et naivt håb om at se 
bjørne,  en puma eller en bobcat. Men vi måtte nøjes med en stille og 
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fredelig tur imellem kæmpe træer og et par enkelte Mule Deer.  
Børnene blev vækket og vi fik morgenmad før vi forlod Kings Canyon og 
Sequoia. Turen gik nordvest på til kysten syd for San Francisco. Her gjorde 
vi holdt i Watsonville på en lille RV camping. Mette, Lars og Flemming er 
taget en tur på søen på vandcykel mens jeg opdaterer dagbogen. 
I morgen går turen videre sydpå langs med kysten. 

 


