
spændende na  onalparker Yosemite, Death Valley 
og Grand Canyon  l den fascinerende køretur ad 
den berømte Highway 1 langs S  llehavet.

Undervejs kommer vi  l en række spændende byer, 
hvor ikke mindst San Francisco, Los Angeles og Las 
Vegas hører  l de mest kendte.

Vi kører i to minibusser med plads  l 10 personer 
i hver inklusive førerne, og der er lagt  d ind  l at 
stoppe undervejs, så vi kan nyde det, vi kommer 
forbi på den knapt 3.000 kilometer lange køretur 
gennem det meget varierede landskab.

I det foreløbige dagsprogram (der mangler endelige 
a  aler om landbrugsbesøgene) kan du læse mere 
om det, der sker de enkelte dage på den i alt 11 
dage lange tur. Studieturen er lavet i samarbejde 
med Eff ek  vt Landbrug. Turen er således  lre  elagt, 
at den passer  l landmænd og deres ægtefæller/

Super spændende studietur gennem det 
sydvestlige USA 1. - 11. marts 2018 

Har du lyst  l at opleve både landbrug og 
storslået natur i Californien, Nevada og Arizona, 
er chancen der nu. Vi kører fra San Francisco 
via S  llehavskysten  l Los Angeles og videre  l 
Las Vegas. Dere  er går det mod syd  l Grand 
Canyon med afslutning og hjemrejse fra Phoenix 
i Arizona. I et samarbejde med Eff ek  vt Landbrug 
er der sammensat et alsidigt og sjældent udbudt 
program. Turen er således designet  l landmænd 
og deres ægtefæller/samlevere. 

Det er ret svært i ord at beskrive alt det, der er 
at opleve ved at køre rundt i det sydvestlige USA. 
Ruten på denne spændende og sjældent udbudte 
studietur rummer en pæn bid af alt det storslåede, 
der kan opleves.

Selvfølgelig er det nogle helt anderledes landbrug, 
vi besøger, og kan lære noget af og få nye ideer 
fra. Og så er der den enestående natur lige fra de 
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samlevere. Rejseleder på hele turen er  dligere 
chefredaktør Niels Damsgaard Hansen. Han sørger 
for oversæ  else ved besøgene, og hvor der ellers er 
behov for det. Desuden er han behjælpelig med råd 
og vejledning fra  lmelding  l turen slu  er.

For yderligere oplysninger skriv  l Niels Damsgaard 
Hansen på e-mail: ndh@ndhtx  oto.dk eller ring på 
mobil 51 41 71 58. 

Sidste frist for  lmelding og indbetaling 
af depositum, der blandt andet dækker 
fl ybille  en, er 10. december 2017.  

Tilmelding er først bindende e  er betaling af 
depositum. Se i øvrigt de nærmere be  ngelser for 
rejsen bagerst på  lmeldingsblanke  en.

Kort om turen, som er inklusive følgende (læg 
mærke  l, at turen er med helpension og alle 
entréer  l na  onalparkerne):

* 11 dage inklusive ud- og hjemrejse
* Flyvning fra Billund  l San Francisco, Californien, 
og hjem  l Billund fra Phoenix, Arizona 
* 9 overnatninger på gode, godt beliggende 
turistklasse hoteller
* 9 a  ensmad på restaurant
* 8 frokoster (sandwich/burger ved stop 
undervejs eller på restaurant)

* maks. 30 deltagere inklusiv Niels Damsgaard 
Hansen som guide på hele rejsen
* Kørsel i en  l tre minibusser a  ængig af antal 
deltagere
* Oversæ  else fra engelsk  l dansk ved besøg 
mm. klarer Niels Damsgaard Hansen
* Entré  l na  onalparkerne, vi besøger, og som er 
nævnt i dagsprogrammet

Prisen inkluderer ikke:
* Rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring er 
nødvendig for alle, der har landbrug som erhverv 
- spørg dit/jeres forsikringsselskab, hvad du/I har 
brug for af forsikring)
* ESTA-godkendelse for indrejse  l USA (koster 14 
USD pr. person) og søges her: 
h  ps://esta.cbp.dhs.gov/esta/
* Transport  l og fra danske lu  havne
* Drikkevarer  l frokost og a  ensmad
* Drikkepenge undervejs
* Personlige udgi  er undervejs
* Prisen ved mindst 10 deltagere er (hvis færre 
deltagere, kan der forekomme prisforhøjelse): 
22.795 kroner i delt dobbeltværelse og 27.500 
kroner i eneværelse (begrænset antal pladser)
* Forudsætning for disse priser er den 
nuværende USD-kurs (se mere i be  ngelserne på 
 lmeldingsblanke  en)

 



Dagsprogrammet (mindre ændringer kan ske og alle  der er lokale)

Torsdag 1. marts 2018
04.15 Check in i Billund Lu  havn
06.00 Afgang med KL 1340  l Amsterdam
07.20 Ankomst  l Amsterdam

10.25 Afgang med KL 605 mod San Francisco
12.25 Ankomst  l San Francisco, CA

14.30 Vi kører  l 32One hotel i Financial District,   
 downtown San Francisco 
15.15 Indkvartering på hotellet
 Lidt  d på egen hånd e  er den lange fl yvetur
18.30 Vi går ud for at spise på en restaurant (inklu-  
 deret uden drikkevarer) nær hotellet

Fredag 2. marts   
 Morgenmad på hotellet
08.00 Rundtur i San Francisco på gåben og den   
 karakteris  ske sporvogn
12.00 Frokost (inkluderet uden drikkevarer) 
13.15 Vi kører mod syd ud ad byen (afstand ca. 180  
 km)
15.00 Ankomst  l besøg på kvægbrug eller Hilmar   
 Cheese Company
17.00 Vi kører videre (afstand ca. 115 km)
18.30 Ankomst  l hotel Best Western Plus Yose  
 mite Gateway Inn, Oakhurst, nær Yosemite   
 Na  onal Park, CA
19.30 A  ensmad på restaurant (inkl. uden    
 drikkevarer) 

Lørdag 3. marts
 Morgenmad på hotellet
08.00 Vi oplever parken
12.30 Frokost (inkluderet uden drikkevarer) 
14.00 Vi kører mod vest (afstand ca. 300 km)
19.00 Ankomst  l Monterey og indkvartering på 
hotel Motel 6 Monterey - Marina 
19.45 A  ensmad på restaurant (inkl. uden    
 drikkevarer)
21.00 Tilbage ved hotellet



Søndag 4. marts
 Morgenmad på hotellet
08.00 Vi kører videre mod syd fra hotellet med  d   
  l stop ad den enestående og berømte High  
 way 1 langs S  llehavskysten (afstand ca. 350  
 km)
12.00 Frokost undervejs (inkluderet uden drikkeva- 
 rer) 
16.00 Indkvartering Harris Ranch i Coalinga, hvor   
 der er opfedning af 100.000 kvæg hele  den.  
 Se mere her: 
 h  p://www.harrisranchbeef.com 
20.00 A  ensmad ranchens restaurant (inkl. uden   
 drikkevarer) 

Mandag 5. marts 
 Morgenmad på hotellet
08.15 Vi kører videre mod syd (afstand ca. 475 km)
 Besøg på landbrug med planteavl og/eller   
 kvægbrug med malkekøer undervejs
 Frokost undervejs (inkl. uden drikkevarer)
18.00 Ankomst  l hotel Rodeway Inn Conven  on   
 Center i downtown Los Angeles, CA 
19.30 A  ensmad på restaurant (inkl. uden drikke-  
 varer)



Tirsdag 6. marts 
 Morgenmad på hotellet
08.00 Vi kører mod øst (afstand ca. 425 km)
 Muligt besøg i Disneyland eller Universal   
 Studios om formiddagen (entré ikke    
 inkluderet)
 Frokost (inkluderet uden drikkevarer)
 Ankomst  l hotel Holiday Inn Express & Sui  

 tes, Pahrump nær Death Valley, NE 
 A  ensmad på restaurant (inkl. uden drikke-  
 varer)
Onsdag 7. marts
 Morgenmad på hotellet
08.00 Vi kører videre mod øst (afstand ca. 225 km)  
 Frokost undervejs eller ved ankomsten (inkl.  
 uden drikkevarer)



 Ankomst  l hotel Main Street Sta  on Hotel,   
 Casino and Brewery i Las Vegas, NE
 A  ensmad på restaurant (inkl. uden drikke  
 varer)

Torsdag 8. marts 
 Morgenmad på hotellet  
08.00 Vi kører videre  
 Frokost undervejs (inkl. uden drikkevarer)
 Ankomst  l hotel Maswik Lodge - Inside the   
 Park i Grand Canyon 
 A  ensmad på restaurant (inkl. uden drikke-  
 varer)

Fredag 9. marts  
 Morgenmad på hotellet 
 Tid  l at opleve Grand Canyon
11.45 Frokost undervejs (inkl. uden drikkevarer)

13.00 Vi kører videre mod syd (afstand ca. 375 km)
18.00 Ankomst  l hotel Super 8 Phoenix    
 Downtown, Phoenix, AZ 
19.30  A  ensmad på restaurant (inkl. uden drikke-  
 varer)

Lørdag 10. marts
 Morgenmad på hotellet 
8.00  Vi kører  l lu  havnen i Phoenix, AZ
11.20 Afgang med KL 1546 mod Atlanta
16.55 Ankomst  l Atlanta
17.36 Flyvning videre mod Amsterdam
 
Søndag 11. marts
08.15 Ankomst  l Amsterdam
10.10 Flyvning videre mod Billund 
11.20 Ankomst  l Billund



Tilmeldingsblanket for studietur til USA 1.-11 marts 2018 

Navn(e) (VIGTGT!: nøjagtigt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse 22.795 kr. pr. person evt. sammen med:

Eneværelse pris 27.500 kr. pr. person - skriv ja, hvis ønsket):

Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige ændringer i valutakurserne i forhold til Nationalbankens 
kurs for valuta 20. oktober 2017 (mere end +-5 % på dele, der afregnes i USD). Prisen kan også forhøjes, 
såfremt turen gennemføres med færre end 10 deltagere (de tilmeldte bliver spurgt herom). 

Har I/du ikke har en rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring, hvis rejsen betragtes som erhvervsrejse), så 
spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58. Det er meget vigtigt at have en gyldig rejseforsi-
kring! Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blivet MEGET dyrt.

Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af 
sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg 
herom.

Depositum 11.500 kroner pr. person indsættes på reg. nr. 8113 kontonr. 000 611 9001 ved tilmelding 
og senest 10. december 2017. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet 
skal betales senest 15. januar 2018. 

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
af-lyses den, får du din depositum retur. Ved annullering efter bekræftelse af bestilling og før 10. de-
cember 2017 er der et annulleringsgebyr på 795 kr. pr. person og evt. afbestillingsforsikring er tabt. Ved 
annullering senere og indtil 15. januar 2018 er depositum tabt. Herefter og ved manglende eller for sent 
fremmøde på afrejsedagen mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte oplys-
ninger om navne og adresser med videre.

Yderligere oplysninger hos Niels Damsgaard Hansen, e-mail ndh@ndhtxtfoto.dk 
eller mobil 51 41 71 58.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 10. DECEMBER 2017


