
 

 

PROGRAM USA PÅ TVERS – 22.APRIL-4.MAI 2020 

 

DAG 1 – 21.04.2020 NEW YORK 

Vi reiser fra Oslo om ettermiddagen, og flyr over Atlanterhavet til selveste verdensmetropolen New 

York. På flyplassen møter i vår norske reiseleder, Andre Skjelderup. Vel fremme i The Big Apple blir vi 

transportert inn til Manhattan og drar kjensel på byens prektige skyline. Vi ankommer vårt hotell 

midt på Manhattan, vis a vis Madisson Square garden og Penn station. Hotellet er opprinnelig fra 

1919 og har gangavstand til Times Square, Empire State Building, shopping på Macy’s og mange 

andre attraksjoner. Middag er ikke inkludert, men reiseleder foreslår en hyggelig restaurant for 

eventuell felles bespisning. (Erfaringsmessig er mange slitne etter reisen og går tidlig til sengs). (Mat 

på flyet) 

 

DAG 2 – 22.04.2020 NEW YORK 

Vi blir vi bedre kjent med Manhattan. New York er en by de aller fleste har et forhold til og steder 

man kjenner til og har hørt om. Noen har også vært her flere ganger, og interessene spriker mellom 

hva man ønsker å få ut av et opphold i New York. Vi vil ta dere med på en formiddagstur i Manhattan 

der vi blandt annet kjører gjennom Soho før vi kommer til Ground Zero. Her kan de som vil besøke 

World Trade Center One, eller 9/11 memorial Center.  Vi spaserer deretter gjennom Little India, 

Chinatown og Wall Street til vi kommer til Battery Park. Herfra er det muligheter for å reise ut til 

Frihetsgudinnen for de som ønsker det, men reiseleder vil ta med de som vil på fergen over til Staten 

Island og tilbake igjen der vi får en fabelaktig utsikt over både Manhattan og Frihetsgudinnen. Vel 

tilbake i Battery Park vil ettermiddagen være til egen disposisjon. Reiseleder vil finne en restaurant 

med lunsj for de som ønsker å være med, og etter hvert dra tilbake til hotellet med byens Metro som 

er en liten opplevelse i seg selv.  Om kvelden blir det felles velkomstmiddag på hyggelig restaurant i 

byen. (F,M) 

 

DAG 3 – 23.04.2020 NEW YORK – WASHINGTON DC 

Denne dagen blir til egen disposisjon i New York. Hotellet ligger i gåavstand til mye spennende. Ellers 

finnes det noe for enhver smak i New York, og mange steder å besøke: Time Square, Central Park, 

Brooklyn, Guggenheim- eller andre museer og kunst-utstillinger for å nevne noe. På ettermiddagen 

gjør vi oss klar til første etappe med tog. Vi drar fra stasjonen i New York kl. 18:00 og er fremme i 

Washington DC kl. 22:00. Hotellet vårt ligger i gåavstand fra stasjonen, og vi innkvarteres her etter 

ankomst. (F). 

 



DAG 4 – 24.04.2020 WASHINGTON DC – CHICAGO 

Hotellet vårt ligger så nært verdens maktsentrum man kan komme. US Capitol og det hvite hus ligger 

bare et steinkast unna, og vi blir med inn i Capitol Hill for å kikke i «maktens korridorer». Vi spaserer 

videre forbi flotte parkanlegg, fasjonable bygninger, monumenter og museer, og får etterhvert se det 

hvite hus fra utsiden. På ettermiddagen blir det tid på egenhånd til å spise lunsj og mulighet for å få 

med seg litt mer om man ønsker før det bærer mot jernbanestasjonen. Vi reiser videre med tog ca. Kl 

16:00 mot Chicago, og det blir overnatting på toget. På denne reisen har vi lagt opp til Roomette, 

som er en egen kupe der to reisende er sammen. To behagelige stoler mot hverandre på dagtid og to 

køyer om kvelden. Dette er den romkategorien vi anbefaler. Les mer om romkategorier nederst på 

siden. (Det er mulighet for oppgradering til bedroom som er litt større og har dusj og do i kupeen. Ta 

kontakt med oss om dette er av interesse). Om kvelden vil vi hygge oss med tre retters middag i 

«Dinervognen». Ikke noe luksusvogn, men hvite duker, god mat og hyggelig, amerikansk atmosfære.  

(F,M) 

 

DAG 5 – 25.04.2020 CHICAGO 

Vi er fremme i Chicago på morgenen. «The windy city» Chicago, som er USA’s tredje største by ligger 

strategisk til ved de store innsjøene, og er USA’s største transportknutepunkt. Byen er også verdens 

4. største handelssentrum, og er kjent for å ha gode shoppingmuligheter. Chicago forbindes ofte med 

gangstervirksomhet, og var stedet for spritsmugling og andre lyssky aktiviteter da Al Capone herjet 

som verst. Dette er like vel en hyggelig by med mange severdigheter. Det fine området «Navy Pier» 

anbefales med sine restauranter, pariserhjul og muligheter for små båtcruise). Vi blir hentet med 

buss på jernbanestasjonen og blir med på en rundtur rundt i Chicago før vi innkvarteres på vårt 

hotell. Ettermiddagen er til egen disposisjon etter tips fra reiseleder. https://navypier.org/  (F) 

 

DAG 6 – 26.04.2020 CHICACO OG VESTOVER 

Formiddagen blir til egen disposisjon for å titte rundt i Chicago på egenhånd. Vi spiser lunsj før vi drar 

tilbake til jernbanestasjonen der vi setter oss på toget California Zephyr som går hele veien til 

vestkysten. Dette regnes som en av Amerikas fineste togreiser, les mer om California Zephyr her. 

www.togreiser.no/togbaner/californiazephyr  

Dette blir turens lengste etappe, der vi først krysser den mektige elven Mississippi og beveger oss 

over det paddeflate jordbrukslandskapet til vi etterhvert kommer til Denver, og derfra begynner 

ferden opp i Rocky Mountains. Hyggelig middag i spisevognen. (F,M) 

 

DAG 7 –27.04.202 INN I COLORADO OG ROCKY MOUNTAINS 

Vi begynner ferden oppover i Rocky Mountains etter en god frokost på toget og rundt lunsjtider er vi 

fremme i Glenwood Springs. Etter å ha opplevd mange storbyer vil vi nå stoppe ved en flott liten 

fjellby, og vi innkvarteres på hotell i byen. På ettermiddagen er det muligheter for å ta et bad i de 

varme kildene som byen er kjent for eller titte rundt i de flotte naturområdene. Middag for egen 

regning i dag, reiseleder kommer med gode råd. (F) 

 

http://www.togreiser.no/togbaner/californiazephyr


 

DAG 8 – 28.04.2020 GLENWOOD SPRINGS – GREEN RIVER 

Formiddag til egen disposisjon i Glenwood Springs. Om ettermiddagen tar vi toget videre til Green 

River der vi blir hentet på stasjonen og fraktet til vårt hotell i Moab. Moab er utganspunkt for flere 

nasjonalparker som Arches og Canyonlands. Nå er vi inne i delstaten Utah, som har noen av de mest 

spesielle steinformasjonene i verden. (F) 

 

DAG 9 – 29.04.2020 ARCHES NATIONAL PARK 

Formiddagen er fri til egen disposisjon, og det er mange aktiviteter man kan melde seg på. Klokken 

12:30 sjekker vi ut av hotellet og blir med på en utflukt til Arches National Park, der vi får se det unike 

landskapet med de karakteristiske buene av sandsten. Etter besøket drar vi tilbake til 

jernbanestasjonen i Green River og reiser videre med tog ca. kl. 18 til Reno. Ny overnatting på tog 

med hyggelig middag og hyggelig samvær i observasjonsvogn for de som vil. (F,M). 

 

DAG 10 – 30.04.2020 RENO 

Etter mange av de mest spektakulære etappene med tog oppe i The Rockies, kommer vi frem til den 

lille byen Reno på morgenen. Nå er vi inne i delstaten Nevada, og da er det Casino som gjelder. Vi vil 

selvfølgelig bo på El Dorado Casino Resort. Dette blir et morsomt avbrekk etter lange togetapper i 

fjellene. Hotellet ligger midt i byen med gangavstand til både stasjonen og pantelåneren! (Gambling 

på eget ansvar…) (F) 

 

DAG 11 – 01.05.2020 RENO – SAN FRANCISCO: 

Vi reiser tidlig om morgenen videre med tog mot San Francisco. I dag sitter vi i behagelige seter i 

såkalt «coach class». Vi har fortsatt tilgang til den hyggelige observasjonsvognen og en kiosk som 

selger alt av drikke og noe snacks, burger, pølse osv. Vi går av toget en halvtime før San Fransisco og 

tar buss derfra inn til sentrum. (Toget går ikke helt frem til sentrum). Nå er vi på vestkysten ved 

stillehavet og har krysset hele USA på tvers med tog! San Fransisco er en del av et storbyområde som 

huser blant annet Silicon-Valley, og har utviklet seg til å bli en av USA’s dyreste byer å leve i. Vi 

sjekker inn på vårt hotell som ligger sentralt i byen, og lader opp til de neste dagers opplevelser. 

Hotellet er renovert i gammel stil, høyt under taket, lysekroner og flotte tepper. Her får man virkelig 

føle hvordan man i gamle dager kunne sitte i salongen og slappe av etter en lang togtur. Middag er 

ikke inkludert, men reiseleder gir gode råd og tips for felles bespisning for de som ønsker det. (F) 

 

DAG 12 – 02.05.2020 SAN FRANCISCO 

San Francisco har mye å by på, og vi vil bli med på en rundtur på formiddagen. Vi får se legendariske 

Golden Gate og mange av de andre attraksjonene byen har å by på. Vi ender opp ved Fishermans 

Wharf, der reiseleder vil foreslå et sted å spise lunsj. Ettermiddagen er til egen disposisjon til å 

utforske byen på egenhånd, og vi kan anbefale å dra ut til den berømte fengselsøya Alcatraz. Vi er 

snart ved veis ende for reisen, og vil invitere til en avskjedsmiddag med hele gruppen på kvelden. 

(F,M). 



 

DAG 13 – 03.05.2020 HJEMREISE 

Formiddag til egen disposisjon for å utforske San Francisco på egenhånd. Her er det mye spennende 

å gjøre! Bare det å ta den åpne trikken noen holdeplasser eller kikke på «zikk zakkene» i Lombard 

street er underholdning i seg selv. Om ettermiddagen blir det transport til flyplass og hjemreise til 

Norge. (F). 

 

DAG 14 – 04.05.2020 TILBAKE I NORGE 

Vi ankommer Gardermoen tidlig ettermiddag etter en kort mellomlanding i London. Forhåpentligvis 

har vi fått en god natts søvn om bord i Norwegians flotte Dreamliner. 

 

PRIS PR. PERSON I DELT DOBBELTROM 48.900,- FOR BANK NORWEGIAN 

KUNDER.  KR 49.900,- DERSOM DU IKKE ER KUNDE.  

 

DET INKLUDERER: 

NORSK REISELEDER SOM MØTER PÅ FLYPLASSEN I NYC 

9 NETTER PÅ 4 STJERNERS HOTELLER MED FROKOST 

ALLE TOGBILLETTER I HENHOLD TIL «ROOMETTE» KATEGORI * 

ALLE MÅLTIDER PÅ TOGET DER VI HAR ROOMETTE: GJELDER STREKNINGENE 

WASHINGTON DC – CHICAGO, CHICAGO-GLENWOOD SPRINGS OG GREEN RIVER TIL RENO. 

FLYPLASSTRANSPORT I NY OG SF 

4 TIMERS UTFLUKT I NEW YORK 

3 TIMERS UTFLUKT I WASHINGTON 

4 TIMERS UTFLUKT I CHICAGO 

TRANSPORT GREEN RIVER-MOAB T/R 

4 TIMERS UTFLUKT I ARCHES NATIONAL PARK 

4 TIMERS UTFLUKT I SAN FRANCISCO 

TRANSPORT FRA JERNBANESTASJON TIL HOTELL PÅ STEDENE DET BLIR NØDVENDIG. 

MÅLTIDER SOM OPPGITT I PROGRAM (F=FROKOST, L=LUNSJ OG M=MIDDAG) 

BAGASJEHÅNDTERING PÅ TOGET 



* Roomette vil man kun få på strekningene der det er overnatting: Washington DC – 

Chicago, Chicago-Glenwood Springs og Green River til Reno. Roomette er en liten, privat 

kupe med to gode stoler som blir til to senger om kvelden, les mer om Roomette 

her: https://www.amtrak.com/onboard/onboard-accommodations-for-all-your-

needs/sleeping-accommodations/superliner-roomette.html 

  

Les mer om praktisk infomasjon om USA og visum 

her: www.togreiser.no/destinasjoner/USA 
 

https://www.amtrak.com/onboard/onboard-accommodations-for-all-your-needs/sleeping-accommodations/superliner-roomette.html
https://www.amtrak.com/onboard/onboard-accommodations-for-all-your-needs/sleeping-accommodations/superliner-roomette.html
http://www.togreiser.no/destinasjoner/USA

