
EN OPLEVELSE FOR LIVET 

LOS ANGELES – SAN FRANCISCO – LAS VEGAS 

PÅ HARLEY GENNEM DET VESTLIGE USA 

17 DAGE I ALT  
(inkl. 3 rejsedage til/fra USA) 
 

28. MARTS – 13. APRIL 2020 
 

Ca. 4.000 km (2.485 miles) 

 
 

Inden længe går den mere detaljerede planlægning i gang i forhold til, at vi alle skal have det 

maksimale udbytte ud af turen til Los Angeles.  

Jeg har udarbejdet denne ”folder” så du kan læse mere om hvad der skal ske, og hvornår du 

selv skal foretage dig noget. 

Princippet for denne rejse er, at vi i fællesskab dækker udgifter til AirBnB beboelse i Los 

Angeles, men herefter hver især sørger for resterende udgifter (flybilletter, motorcykelleje, 

forsikringer, ESTA, lommepenge, hotelovernatninger uden for Los Angeles o.s.v.). 

Derfor vil det eneste beløb du skal overføre til mig, være depositum for leje af beboelsen. 

Resterende udgifter sørger du selv for løbende bliver afholdt. Jo tidligere du er ude og booke 

flybilletter og motorcykel, jo billigere er prisen. Til gengæld skal du også være endeligt 

afklaret med at tage afsted. 

Efterfølgende vil jeg anføre min anbefaling til de forskellige foranstaltninger. Endvidere vil jeg 

komme med nogle forslag til pakning m.v. 

Hvis du allerede nu går ind på div. sider med vejrudsigter, kan du følge med i hvordan vejret 

cirka er i den periode, hvor vi skal derover. Det svinger fra 15-35 grader (baseret på vejrudsigten 

lige nu), afhængig af hvor vi er, hvilket er et rimeligt stort temperaturspænd. Imidlertid er det 

mest på den gode side af de 20 grader, men vi holder øje med vejrudsigten.   



Selve turen er planlagt, så man skal afholde 8 ferie/fridage, da turen ellers falder inden for 

påskeperioden. Derudover er perioden uden for de store ferieperioder i den vestlige del af 

USA, hvorfor priser og antallet af turister er knap så voldsomme, som i højsæsonen. 

Temperaturen og klimaet generelt er behageligt til motorcykelkørsel, og selv turen gennem 

Death Valley er på begrænsede 30-35 grader (mod normalt op til 55). Til gengæld kan det 

godt være køligt i morgen- og aftentimerne. 

Turen er tilrettelagt med fokus på motorcykelkørsel og de to udflugter til hhv. San Francisco 

og Las Vegas består da også af nogle længere køredistancer de enkelte dage, dog med 

mulighed for at stoppe op og nyde naturen og de vigtige seværdigheder. Der er ikke 

umiddelbart lagt op til de store museumsbesøg eller besøg i div. forlystelsesparker m.v., da 

de hurtigt tager mindst én dag alene, hver. 

Imidlertid er det ikke et krav, at man for at deltage i turen, tager 

med på de længere udflugter, idet boligen i Los Angeles er til vores 

rådighed i hele perioden. Du kan derfor også vælge at blive i Los 

Angeles, og tage mindre udflugter i nærområdet. Dette aftaler vi, 

når vi mødes inden afrejse. 

 

OVERORDNET PROGRAM. 

Lørdag d. 28. marts afgang fra Billund til Los Angeles (rejsedag). 

Søndag d. 29. marts afhentning af motorcykler ved Eagle Rider, hviledag og 

klargøring til udflugt mod San Francisco.  

Mandag d. 30. marts (5 dage San Francisco). 
(jeg har byttet om på de to udflugter annonceret på hjemmesiden, idet turen mod 

San Francisco er mindre krævende og med hensyn til, at vi næsten lige er landet 

giver det bedre mening, inden vi udfordrer os selv med den lidt længere tur til Las 

Vegas). 

Vi starter når den værste morgentrafik har lagt sig og vi har 

fået spist en god portion morgenmad. Vi sætter kursen ud 

af Los Angeles mod Sequoia Nationalpark, som vi skal køre 

igennem det meste af denne tur mod Lake Kaweah nær 

Woodlake, hvor vi tager den første overnatning i dette naturskønne område (ca. 460 km).  

Tirsdag d. 31. marts 

Vi fortsætter gennem naturparken mod San Francisco. 

Det bliver en blanding af kørsel i naturskønne områder 

og Highways og Interstates til vi når downtown San 

Francisco (ca. 475 km). 

 

 

Onsdag d. 1. april 

Vi tager en hviledag i San Francisco, hvor der er mulighed for at opleve dele af denne 

fantastiske by, herunder besøger div. seværdigheder (hvis der ønskes en besøg på Alcatraz, skal dette 

bookes i forvejen).  



Torsdag d. 2. april og fredag d. 3. april. 

Vi starter cyklerne op og kører over Golden Gate Bridge 

til Vista Point, hvor vi nyder udsigten over bugten og 

indsejlingen, for derefter at vende snuden sydover ad 

Highway One. Denne legendariske Highway er 

eftertragtet af motorcyklister og skulle især være 

seværdig i retning fra nord mod syd. Undervejs stopper 

vi bl.a. ved Santa Cruez Pier, Jon Denver memorial i 

Pacific Grove, Bixby Bridge, San Simeon og Hurst 

Castle, samt den danske by Solvang. 

Turen til Los Angeles er på i alt 758 km., men den bidder vi over i to stykker og finder et 

passende sted undervejs at overnatter (f.eks. ved Moonstone Beach) 

Lørdag d. 4. april og Søndag d. 5. april (Palmesøndag). 

Vi er tilbage i vores midlertidige hjem i Los Angeles, hvor der er mulighed for en hviledag og 

sightseeing i Los Angeles (individuelle initiativer). 

Mandag d. 6. april (5 dage Las Vegas). 

Turen starter ud af Los Angeles og går direkte forbi 

Edwards Air Force Base gennem Death Valley, 

Stovepipe Wells, Zabriskie Point til Down Town Las 

Vegas. Vi skal naturligvis køre på ”The Strip”, hvor vi 

også indlogerer os de næste dage. Turen er på ca. 

630 km.  

 

 

Tirsdag d. 7. april 

En dag i Las Vegas, hvor der er mulighed for at udforske 

byens fantastiske spillesteder, casinoer, barer og 

restauranter. Man kan også blive gift (igen) ved et klassisk 

Elvis bryllup eller et Star Wars tema, med Darth Vader som 

forkynder.  

 

 

Onsdag d. 8. april. 

For dem, som stadig har en Harley at køre på, og 

ikke har spillet hele moletjavsen væk dagen 

forinden, sætter vi kursen ud af byen til Hoover 

Dam, Grand Canyon m.v. og ender i byen 

Flagstaff ca. 623 km senere, hvor vi tager en 

overnatning.  

 

 

 



Torsdag d. 9. april. 

Fra Flagstaff kører vi mod Lake Havasu City via den 

legendariske Sedona Park og byen Prescott (hvor vi lige holder 

en pause ved Whiskey Row). Vi overnatter i Lake Havasu City 

inden efter ca. 458 km på cyklen.  

 

 

 

 

Fredag d. 10. april. 

Sidste hug mod Los Angeles, hvor vi bl.a. skal køre på den legendariske Route 

66. Vi stopper naturligvis undervejs og nyder denne sidste del af køreturen, 

som nu lakker mod enden. Vi stopper ved Bagdad Café, Bottle Tree Ranch, 

Wigwam Village og Cucamonga Service Station. Vi kører naturligvis gennem Los 

Angeles via den gamle Route 66 så langt som muligt inden vi til sidst ender ved vores 

midlertidige hjem, efter ca. 558 km. 

Lørdag d. 11. april. 

Vi afleverer vores Harley´er og siger et sidste vemodigt farvel til vores ”forhåbentligt” 

trofaste ganger, som efter ca. 3.962 km har bragt os gennem dele af det vestlige USA. 

Søndag d. 12. april. 

Vi tjekker ud og tager mod Los Angeles Internationale Lufthavn hvor vores rejse mod 

Danmark tager sin begyndelse. Vi flyver retur til Billund, hvor vi lander i løbet af mandagen 

d. 13. april (på grund af tidsforskellen). 

 

  



REJSEFORBEREDELSER. 

 

Senest d. 25. maj 2019 

Skal du have truffet en endelig beslutning og have indbetalt 3.000 kr. pr. person i depositum 

til leje af AirBnB. Beløbet overføres til Nordea Bank Reg. nr. 2760 konto nr. 306-56-32119. 

Jeg har fundet et hyggeligt sted i Hawthorne med plads til 8 personer. Det ligger ikke langt 

fra Lufthavnen samt Eagle Rider. Beløbet er baseret på de 5 tilmeldte personer, men bliver vi 

flere vil beløbet naturligvis blive nedjusteret. Overskydende beløb vil blive tilbageført eller 

udbetalt på selve turen. 

”To Do Liste” 

Senest d. 1. november 2019 

Skal du have booket flybilletter til Los Angeles med KLM fra Billund til Los Angeles 

International Airport (LAX). 

Afgang Billund Lørdag d. 28. marts 2020 kl. 0710 med AF1765 til Paris. 

Kl. 1020 fra Paris med AF0066 til Los Angeles med ankomst kl. 1405 lokal tid  

Returrejse til Billund med KLM. 

Afgang fra LAX Søndag d. 12. april 2020 kl. 1655 med KLM 0604 til Amsterdam (ankomst 

mandag d. 13.). 

Amsterdam – Billund kl. 1640 med KLM0604, ankomst Billund kl. 1745. 

 
https://www.klm.com/home/dk/da?popup=no&WT.mc_id=c_dk_sea_google_brand_search_null_null&gclid=Cj0KCQjw4qvlBRDiA

RIsAHme6ouUCUf_PKuZiPGol6MwOR6TmvTqKXnbt5Gm9jmLWLeSGsz_zzaromIaAkJGEALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

Lige nu er priserne lave, en billet tur/retur for 2 personer inkl. bagage og pladser over 

Atlanten koster i alt 8.516 kr. (3.600 kr for én person (dog uden pladsreservation)). 

Senest d. 1. december 2019 

Skal du have booket motorcykel ved Eagle Rider i Los Angeles. 

11860 S. La Cienega Blvd., Hawthorne, CA 90250, USA. 
https://www.eaglerider.com/motorcykeludlejninger?gclid=Cj0KCQjw4qvlBRDiARIsAHme6ougJ5EGf6ZpFHKT891mJLw2ihLrTlxQY7

qcuGWkgi7gUJl-qA14u_EaAsJGEALw_wcB 

Husk at tilføje Roadside Assistance, så der er mulighed for at få hjælp ved f.eks. 

punktering el.lign.  

Hvad du i øvrigt tilføjer af forsikring er op til dig selv. Husk dog at kontrollere hvad du i øvrigt 

har af hjemmeforsikring eller rejseforsikring, idet nogle af disse også dækker skader på f.eks. 

lejede motorcykler m.v. Du skal derudover sikre dig, at forsikringen også dækker ulykke, 

samt at du har mulighed for lægehjælp/assistance samt i værste fald hjemflyvning til 

Danmark. Alt dette skal du afklare med dit forsikringsselskab, idet ovenstående oftest er 

omfattet af en årsrejseforsikring. Men for en sikkerheds skyld så tjek det lige, der er heller 

ingen grund til at overtegne motorcyklen med unødige forsikringer, hvis du er dækket 

hjemmefra på din egen. 

Udlejningsperiode: 29. marts kl. 12.00 – 11. april 2020 kl. 12.00 

Ud- og aflevering samme sted i Los Angeles. 

 

 

https://www.klm.com/home/dk/da?popup=no&WT.mc_id=c_dk_sea_google_brand_search_null_null&gclid=Cj0KCQjw4qvlBRDiARIsAHme6ouUCUf_PKuZiPGol6MwOR6TmvTqKXnbt5Gm9jmLWLeSGsz_zzaromIaAkJGEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.klm.com/home/dk/da?popup=no&WT.mc_id=c_dk_sea_google_brand_search_null_null&gclid=Cj0KCQjw4qvlBRDiARIsAHme6ouUCUf_PKuZiPGol6MwOR6TmvTqKXnbt5Gm9jmLWLeSGsz_zzaromIaAkJGEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.eaglerider.com/motorcykeludlejninger?gclid=Cj0KCQjw4qvlBRDiARIsAHme6ougJ5EGf6ZpFHKT891mJLw2ihLrTlxQY7qcuGWkgi7gUJl-qA14u_EaAsJGEALw_wcB
https://www.eaglerider.com/motorcykeludlejninger?gclid=Cj0KCQjw4qvlBRDiARIsAHme6ougJ5EGf6ZpFHKT891mJLw2ihLrTlxQY7qcuGWkgi7gUJl-qA14u_EaAsJGEALw_wcB


 

Senest d. 1. marts 2020 

Skal du have ansøgt om ESTA, som er Visa Waiver i forhold til indrejse i USA. Jeg sender 

adresse på vores AirBnB i Los Angeles når jeg har den, så du kan anføre denne adresse som 

besøgssted. 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 

 

Du skal endvidere afsætte budget til overnatning på hotel i forbindelse med udflugterne til 

hhv. San Francisco og Las Vegas (2 gange 5 dage – 4 overnatninger). En gennemsnitspris 

ligger på ca. 800 kr. for et dobbeltværelse pr. nat. 

Derudover naturligvis penge til benzin, mad og div. fornødenheder, shopping m.v. 

Budgettet kunne se sådan ud pr. person v/2 personer på én motorcykel og i dobbeltværelse 

på de to udflugter (2x4 nætter). 

Leje af motorcykel (Harley Street Glide 
Touring Edition) 

Inkl. Road Side Assistance, men uden div. 

forsikringer 

7.265 Dkr 
(motorcykelleje er ca. 14.000 Dkr, afhængig af model) 

Flybillet til/fra Los Angeles/Billund med 

KLM/Air France via Amsterdam/Paris 

3.660 Dkr én person/7.320 Dkr for to, tur/retur 

inkl. bagage. 

AirBnB leje 3.000 Dkr 

Udflugt 2x4 nætter i dobbeltværelse 3.200 Dkr (prisen for enkeltværelse er ikke beregnet) 

 17.125 Dkr. 
Ca. 24.390 Dkr. for en enkeltperson på én motorcykel. 

Idet du alene skal betale depositum til AirBnB (3.000 Dkr pr. person) er alle øvrige udgifter til 

turen under din egen kontrol og til disposition. Der er således ikke en samlet pris for hele 

turen som du f.eks. skal betale til mig inden afgang. Til gengæld skal du så også selv sørge 

for div. bookinger. I forhold til booking af hoteller under de 2x4 dages udflugt til hhv. San 

Francisco og Las Vegas, så booker vi i fællesskab, når vi ved hvor vi vil hen og hvordan vi vil 

køre. 

 Betal depositum til leje af AirBnB 

 Book Flybilletter 

 Bestil motorcykel 

 Udfyld ESTA 

 Kontrollér pas og udløbsdato 

 Kontrollér forsikring i forhold til rejseforsikring (sygdom eller ulykke) 

 Kontrollér forsikring i forhold til leje af motorcykel (erstatning/tyveri/skade) 

 Mobilabonnement dækker dit nuværende USA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/


Forslag til pakkeliste. 

 Motorcykeljakke 

 Motorcykelhjelm 

 Motorcykelstøvler/sko 

 Varm trøje til under motorcykeljakken 

 Sommertrøje/MC jakke til varme dage >25 grader C. 

 Motorcykelbukser 

 Motorcykelhandsker  

 Regntøj til MC kørsel 

 Transportelastikker til pakning af MC grej på motorcyklen 

 Solbriller til MC kørsel (hvis du ikke har hjelm m/sol visir) 

 Briller med klar glas til MC kørsel (hvis du ikke har hjelm m/visir) 

 Pas 

 ESTA 

 Kørekort 

 Rejsedokumenter (flybillet/flyplan) 

 Motorcykelleje dokumenter (kvitteringer for leje m.v.) 

 Kreditkort (VISA/MASTERCARD) 

 Evt. USD kontanter 

 Kamera/fotografiapparat el.lign.  

 Ekstra SD kort til evt. kamera/fotografiapparat 

 Mobiltelefon m/lader 

 Adapter til US strømstik 

 Hovedbeklædning til at skærme for solen 

 Alm. bukser 

 Korte bukser 

 Alm. solbriller 

 Badetøj 

 Alm. sko/sandaler 

 Underbeklædning 

 Toiletsager 

 Solcreme 

  __________________ 

  __________________ 

  __________________ 

  __________________ 

  __________________ 

  __________________ 

  __________________ 

  __________________ 

  __________________ 

  __________________ 

  __________________ 

  __________________ 

  __________________ 

  __________________ 

Med venlig hilsen 

René Hinrich 

Tove Ditlevsens Vej 53 

7430 Ikast 

Tel.: 5144 6168 

E-mail: smt.rene.hinrich@gmail.com 


