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USA måste vara med i vårt stora utbud men i ett mindre
format. Inte för att landet har lite att erbjuda utan för att
mångfalden är så oändligt stor och landet har så mycket
att erbjuda, så det skulle kräva en specialkatalog för
enbart USA. AllResor har stor erfarenhet av rundresor i
USA och vi hjälper dig att lägga upp din tur på dina
villkor. USA är billandet framför andra och det gör att
du bäst kör din hyrbil i det område du väljer att besöka.
Vi ger dig några förslag på turer som är enkla att köra
på egen hand. Några platser vill vi särskilt
rekommendera utanför storstadsbesök som t.ex. New
York, Washington, San Fransisco och Los Angeles.
Kanske vill du besöka de gamla svenskbygderna i
Minnesota. Glöm inte Grand Canyon och varför inte ett
besök på Graceland.
Bra att veta: Frukost ingår oftast inte på hotell i USA.
Strömspänning: 110 volt. 
Inresetillstånd kräv för alla resor till USA.

Fly & Drive i frihetens land

Florida 10 dagar

Kaliforniens kust 5 dagar

Här följer ett förslag där du kan ändra och 
lägga till antal nätter allt efter den tid du 
har till förfogande för din resa. 

Dag 1 -Los Angeles - Santa Barbara.
Sök dig ut ur storstaden längs med västkusten 
highway no  01. Du passerar Santa Monica och flera 
välkända stränder.

Dag 2 - 3 Santa Barbara - Moro Bay.

Dag 4 - Moro Bay - Monterey.

Dag 5 - Monterey - San Fransisco.

USA

Kategori: Motel/Hotel ***
Transport: Minibuss, bil
Start: Miami
Slut: Miami
Dagar: ca 10

Dag 1 - 2 Miami
Ni hämtar ut vald hyrbil på Miami flygplats och
kör till bokat hotell vid Miami Beach.

Dag 3 - 
Fortsätter sedan via väg nr 1 till Key West.

Dag 4 - Retur Miami.

Dag 5 - 
Ni tar nu väg nr 47 och kör mot
Miccosukkee Indian reservat Everglade. Fortsätter
till den mycket vackra staden Naples vid
Gulfkusten.

Dag 6 - 7 Naples.

Dag 7 - 
Kör norrut längs kusten mot Fort Myers.

Dag 8 - 
Ni åker vidare till till Fort Lauderdale.

Dag 9 - 10 Fort Lauderdale
Glöm inte Jungle Queen Cruise i kanalerna där du ser 
alla bostäder för de mer utvalda med stor plånbok. 

Sawgrass Mills Shopping-Centre, (världen största?) och
Fleemarket (loppmarknad för tillresande från hela 
USA).

Naturligtvis kan du stanna längre och då fortsätta
upp mot Clearwater Beach norr om Fort Myers
eller varför inte till Orlando med Disney Land      

Kategori: Hotell ***
Transport: Hyrbil
Start: Los Angeles
Slut: San Fransisco
Dagar: 5
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Las Vegas - Grand Canyon

Kategori: Hotell ***
Transport: Hyrbil
Start: Los Angeles
Slut: Las Vegas
Dagar: 5

Dag 1 - Los Angeles
Kör Highway 15 från Los Angeles till Las
Vegas. Stanna gärna vid Roach Lake vid 
gränsen mellan Kalifornien och Nevada.

Dag 2 - 3 Las Vegas. 
Här stannar du några nätter
för att vara med om livet i USA:s största
nöjesstad.

Dag 4 Kör till Hoover Dam 
Via väg 93 får du en fantastisk upplevelse 
längs vägen till ett av världen naturliga 
under - Grand Canyon.  
Stanna till i Kingman och kör Highway 
40 mot Flagstaff. Ev. övernattning

Dag 5 - Kör väg 140 mot 
Grand Canyon.
Besök via south Rim och boka övernatt-
ning i tid.

 

 � 23 RUM
 � LUFtKONDItIONERING
 � MINIBAR
 � KAFFE -MORGONEN

 � POOL
 � WIFI

Vill göra ett slag för ett trevligt och väln´beläget motel/Hotel. 150 meter till den långa standen i Fort Lauderdal.  en halvtimmas körning till Sawgrass Mills shopingcentre och 
Swapshop. Liten men mycket funtionell pool. Här finns  hotellrum, studio och läghenher . Alla rum har Microugn, och kylskåp. Lägenheterna har spis och kyl/frys

Horizon Fort Lauderdale by the Sea *** 

Längs Missisippi 5 dagar

Kategori: Hotell ***
Transport: Hyrbil
Start: Memphis
Slut:New Orleans
Dagar: 5

Här följer ett förslag där du kan ändra och lägga
till antal nätter allt efter den tid du har till förfogande
för din resa.

Dag 1 - 2 Memphis

 Vid ankomst till Memphis tar  du ut din hyrbil och
söker dig till valt hotell. Varför inte boka till
”Elvis Presleys Heartbreak” som ligger i
anslutning till Graceland. Besök Elvis Presleys
område där han bodde och är begravd.
Dag 3 - Memphis - Tupelo

Kör väg 78 mot och stanna en natt i tupelo.
Besök Elvis Presley´s hemstad och hans
barndomshem.
Dag 4 Tupelo– Meridian

Kör väg 45 mot New Orleans och stanna vid
lämplig plats. Vi föreslår ett motell mellan
Meridian innan du kommer ut på Highway 59,
mot Hattiesburg.
Dag 5 - Hattiesburg - Gulfport - Biloxi

tag av vid Hattiesburg och in på väg 49. Du kör
nu ner mot en underbar kust för att få uppleva
Mexikanska golfens fina stränder. Du stannar här
ett antal dagar och söker dig sedan till New
Orleans för upplevelser av stadens Jazzklubbar.


