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Lang tur, men spektakulær utsikt fra platået ved
Half Dome i Yosemite.
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Solnedgang over Jumbo
Rocks camping i Joshua
Tree-ørkenen.

Vei som snor seg mellom
enorme Redwood-trær.

Frihet på ﬁre hjul
California. Evig solskinn, vind i håret, surﬁng,
bølgesus og Hollywood-glamour. California er alt
dette, og mye mer. Med bil kan du oppleve hav,
ørken, en dal full av vingårder, fjell, metropoler og
verdens høyeste trær på en og samme tur.
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Pensjonisten nummer 4 – 2018

Juni Pensjonisten

54

I San Francisco bør du la
bilen stå og bruke beina,
sykkel eller taxi for å
komme deg frem.
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B

iltur i California hadde stått på min ønskereiseliste lenge. Friheten du har med bil og telt er
uvurderlig. En bobil er heller ikke å forakte, den
er bare litt kronglete å få parkert i byene. Sammen
med en god venn leide jeg en SUV, pakket den med
campingutstyr og bega meg sørover fra Crescent City nær
grensen til Oregon.
Tilrettelagt for bil. Siden USA er bilenes land, er det tilrettelagt for at du skal kunne kjøre nesten over alt. Utfordringen er
å velge hvor. California er stor, og strekker seg fra Redwoodskogene i nord til innholdsrike storbyer og strendene i sør.
Staten spiser også mye av landet innover, hvor landskapet er
grandiost og kjørestrekningene potensielt lange.
Michelin har gode kjørekart som viser campingplasser,
severdigheter, statlige parker, nasjonalparker, og selvfølgelig
hvilke veier som er motorveier og hvilke som er mindre, mer
spennende veier.
Motorveiene får deg fort frem, men du går glipp av mye.
Langs de mindre veiene dukker det stadig opp skilt med
«utsikt» eller «severdighet». Liker du å studere landskapet
langs veien, anbefales de såkalte «scenic routes» og god tid.
På tre uker besøkte vi Redwood-skoger, Napa Valley, San
Fransisco, kjørte tvers gjennom Yosemite nasjonalpark, nedover
Death Valley til Joshua Three-ørkenen og ut til Los Angeles.
Verdens høyeste trær. Redwood-trær ﬁnnes på ﬂere steder
i California, altså ﬁnnes det mange steder du kan beundre
disse stolte kjempene og føle deg liten langs veien. Avenue of
the Giants er, som navnet tilsier, ett av dem.
Tykk havtåke har gjennom århundrer gjort trærne her til
verdens høyeste og det er ikke feil å våkne opp mellom disse.
I Humboldt Redwoods State park, som avenyen snirkler seg
gjennom, ligger det som sies å ha vært verdens aller høyeste
tre. 112 meter høyt og med en diameter på 5 meter før det falt
overende i en storm i 1991, muligens så gammelt som 1600 år.
Ta en tur i Founders Grove for å se det med egne øyne.
Etter en svingete etappe med store høydeforskjeller, der vei
nummer 101 møter selveste Highway 1, kommer vi ut til kysten
der utsikten over Stillehavet gjør veien til en fryd å kjøre. Å
ligge i høyre ﬁl sørover, gjør adgangen til stoppesteder med
utsikt og ruslemuligheter enkel. Sjarmerende småbyer ﬁnnes
det også ﬂere av.
Besøk vingårder. Etter dager med fuktig kyst-klima er Napa Valley en kjærkommen varm bris. Sett av minst en dag her til sykling
og vinsmaking på tre-ﬁre av de mange vingårdene. Turistkontoret
er svært behjelpelige med å ﬁnne en passende besøksrute, og
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hoteller hvor du kan hvile en eventuelt sliten camping-rygg.
I Yosemite nasjonalpark stikker sukkertopper og loddrette
fjellvegger i lysegrå granitt opp mellom tette trær, fossefall og
sletter store som Mjøsa. Det ﬁnnes en rekke turer du kan gå
her, lange som korte. Bo på camping eller hotell nede i dalen
og ta turer oppover i landskapet for uforglemmelige vyer.
Turen opp til Half Dome byr på mange slike, og selv om du
ikke går hele veien, ﬁnnes det mange ﬁne steder å sette pris
på tilværelsen langs denne ruta.
Nyt solnedgangen. En stor kontrast til Yosemite ﬁnnes i
Joshua Three nasjonalpark, ørkenen med de ikoniske yukkaplantene som ga navn til et U2-album. I Hidden Valley inne
i ørkenen har mange stjålne kuer kunnet gjemmes bort og i
Cholla Cactus Garden studeres kaktusene best på trygg
avstand fra de klebrige nålene.
På Jumbo Rocks Camping parkerer du bilen mellom
magma-steiner som har trengt opp av jorden, sprukket litt
underveis og stablet seg sammen i nye formasjoner. Klatre
opp på disse og nyt solnedgangen over ørkenen.
I California kan du velge og vrake mellom ﬂotte campingplasser, hvor familier, par og venner har parkert sine biler på
anmerket plass, satt ut stoler og bord, kjøpt ved i campingresepsjonen og åpnet ølen. Amerikanerne elsker sin camping
og det er lagt veldig til rette for at vi andre skal gjøre det også.

Tips
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Book på forhånd.b5HLVHUGXLKº\VHVRQJHQMXQLDXJXVWP§
mye bookes på forhånd, og prisene er høyere enn resten av året.
+ÓVWHQHUHQƩQWLGÀUHLVHDe minste campingplassene kan
dog være stengt i lav-sesong, sjekk reservecalifornia.com for
ERRNLQJRJVWDWXVb8QGHUIHULHGDJHUVRP/DERXU'D\7KDQNVgiving og Veterans Day fylles campingplassene med folk på
XWǍXNWPHQPHGIRUK§QGVERRNLQJHULNNHGHWWHQRHSUREOHP
Book leiebil, for eksempel via Finn.no. Bobil (Rectreational
Vehicle - RV - på engelsk) kan bookes på cruiseamerica.com eller
elmonterv.com.
Kjøp Michelin-kartet 174 Zoom USA, som dekker hele
California. Nettside for inspirasjon: visitcalifornia.com.
Fine campingplasser:
>b*ROG%OXǋV%HDFK&DPSJURXQG
>b<RVHPLWH<DOOH\/RZHU3LQHV&DPSLQJ
>b-RVKXD7UHH-XPER5RFNV&DPSLQJ

Napa Valley er full
av vingårder som er
åpne for besøk.

'HWHUǍXVWDYFDPSLQJ
muligheter i Redwood-skogene.
Fin skog å våkne opp i!
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