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D
ette er drømmeturen med stor D, sier sjef-
redaktør Anne Marit Hjelme.

– Vi ønsker de gode kjøre- og reiseopp-
levelsene og de varme mellommennes-

kelige møtene, sier Hjelme som selv blir med på 
turen og allerede gleder seg til å sitte bakpå motor-
sykkelen.

Må ha kjøreerfaring
– For fem år siden kjørte vi med åpne biler og 
motor sykler på Route 66 fra Chicago til Los 
Angeles. Det var en fantastisk og krevende tur, 
ikke minst fordi det var langt å kjøre og noen had-
de ikke så mye kjøreerfaring før de dro. Derfor er 
det viktig at de som blir med oss nå vurderer om 
de klarer å være underveis på veien i så mange 
dager. Mange har etterlyst en ny kjøretur i USA, 
og denne gangen har vi valgt Vestkysten. Vi kjører 
4.400 kilometer over tretten kjøredager, stort sett 
på småveier gjennom California, Arizona, Nevada 
og Utah. Denne turen er et eventyr som vil gi deg 

Bli med og opplev

Blir du med oss til USAs 
Wild West på to eller fire 

hjul? En tur med spektakulære 
naturopplevelser, spennende 

steder og masse kjøreglede 
på legendariske Pacific 

Highway 1.  

kjøreglede på  USAs vestkyst

      Denne turen er et eventyr som 
vil gi deg levende byer, dype daler, 
høye fjell, ensomme ørkener 
– alt på 18 dager.

WILD WEST. Denne 
turen byr på mange 
severdigheter og mye 
kjøreglede uansett om du 
kjører på to eller fire hjul.

BRYCE CANYON. 
Å se dette majestetiske 
fjellandskapet med egne 
øyne er stort. 

levende byer, dype daler, høye fjell, ensomme ør-
kener – alt på 18 dager.

Trygt og sikkert
– For oss er det viktig at turen skjer i en trygg ram-
me og at vi som deltakere blir godt ivaretatt. Vi 
skal tross alt forflytte oss til et annet kontinent og 
bevege oss i samlet flokk over store strekinger. Det 
krever planlegging og god tilrettelegging, hver en-
kelt transporterer seg selv og er ansvarlig for egen 
sikkerhet. Vi leier motorsykler og biler i USA, så 
du trenger bare å pakke bagasje med solbriller, 
T-skjorter, jeans og sko – og stille på flyplassen 
til rett tid. Vi vil ha en egen følgebil som frakter 
all bagasjen underveis, så du kan nyte og oppleve 
mest mulig. 

Det sies at du bare angrer på det du ikke har gjort, 
og det å gjennomføre en tur som dette er langt mer 
enn bare å ha «been there, done that». For mange 
er det selve drømmen som realiseres – og det er 
stort for oss å være med på, sier Hjelme.
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FAKSIMILE. Reportasje i VIOVER60 fra kjøreturen vi hadde i 2010 på Route 66. 
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Dag 1 
Avreise – Ankomst Los Angeles
Etter innsjekk på hotellet i 
LA får vi en gjennomgang av 
praktisk informasjon, sikkerhet, 
kjøremønster og forberedelser 
vedrørende utsjekk av motor
sykler/biler. Kvelden er satt av 
til å bli kjent med hverandre.

Dag 2 
Santa Monica Pier – Venice 
Beach
Til Venice Beach kommer 
artister, gatemusikanter, 
hippier, kroppsbyggere, 
rulleskøytere og skateboardere 
for å vise seg frem. I tillegg 
er det et utall gate selgere 
og morsomme småbutikker 
som selger de  rareste ting. 
Santa Monica Pier er også 
enden for Route 66. Dagenes 
severdigheter: Venice
Beach – Santa Monica Pier/Beach

Dag 3
Los Angeles–San Diego 
Kjøredag 1: 212 Km 
Vi starter rolig, så alle får ven

net seg til kjøreforholdene og 
temperaturene. Vi stopper etter 
en halvtime og tar en ekstra 
sikkerhetssjekk av sykler, utstyr 
og førere før vi begynner på 
ordentlig. Dagens severdigheter:  
Pacific Hwy 1, Long Beach, San 
Diego, Old Town.

Dag 4
San Diego 
Opplevelses- og morodag 
«Trolly Tour» gjennom hele 
San Diego. Første stopp er 
USS Midway, et hangarskip 
som nå er museum. Om 
kvelden samles vi på puben 
hvor den kjente barscenen fra 
Top Gun ble spilt inn. Dagens 
severdigheter: San Diego, USS 
Midway, Coronado, Balboa Park, 
Little Italy, Top Gun 

Dag 5 
San Diego–Blythe
Kjøredag 2: 362 km 
Langs grensen til Mexico som 
er godt bevoktet av US Border 
Patrol. Deretter nordøstover 
gjennom «ørkenen» før vi fort

setter til Blythe. På kvelden spi
ser vi en  skikkelig amerikansk 
biff på et steakhouse. Dagens 
severdigheter: Historic Hwy 94, 
Old Hwy 80, Mexicos grense, 
Imperial Sand Dunes

Dag 6 
Blythe–Sedona 
Kjøredag 3: 382 km 
Første halvdel av dagen er 
transportetappe gjennom tørt 
prærielandskap til Prescott. 
Videre på svingete mcveier til 
«spøkelsesbyen» Jerome. Siste 
stopp for dagen er Sedona, en 
unik indiansk by. Dagens sever-
digheter: Prescott, Jerome, Oak 
Creek Canyon, Sedona

Dag 7 
Sedona–Grand Canyon 
Kjøredag 4: 306 km 
På vei ut av Oak Creek Canyon 
passerer vi Flagstaff, og svinger 
innom Historic Route 66, før 
vi fortsetter. En helikoptertur 
(må forhåndsbestilles) over 
Grand Canyon er en opplevelse 
du sent vil glemme. Dagens 

severdigheter: Oak Creek Canyon 
og Grand Canyon 

Dag 8 
Monument Valley–Utah 
Kjøredag 5: 398 km 
Midt i Navajoindianernes 
område, klassisk villvest
landskap med sandsteiner 
og fjell formasjoner. Vi setter 
kursen nordover. Dagens 
severdigheter: Monument Valley, 
Mexican Hat, Lake Powell og 
Utahs nasjonalparker.

Dag 9 
Bryce Canyon–Zion 
Kjøredag 6: 397 km 
Nasjonalparkene kommer som 
perler på en snor. Vi fortsetter 
gjennom Dixie National Forest 
til Zion på spesielt svingete 
veier – «the Switchbacks of 
Zion». Dagens severdigheter:  
Utahs nasjonalparker, Bryce 
Canyon og Zion National Park

Dag 10 
Zion–Las Vegas 
Kjøredag 7: 255 km 

Fremme i Las Vegas rundt lunsj
tider. Vi bruker resten av dagen 
til å oppleve «The city of sin».  
Middag på The Harley Davidson 
Café som har originale Harley
modeller svevende i taket. 
Dagens severdigheter: Moapa 
Valley, Lake Mead, Las Vegas

Dag 11 
Las Vegas–Lone Pine 
Kjøredag 8: 401 km
Vestover til Death Valley. 
Her finnes det nesten ikke 
skygge noe sted, og varmen 
er ekstrem. Videre nedover en 
svingete fjellside og så befinner 
vi oss mer enn 30 meter 
under havoverflaten. Dagens 
severdigheter: Death Valley, 
Sequoia National Park, Lone Pine

Dag 12 
Lone Pine–Yosemite
Kjøredag 9: 386 km
Vi opplever majestetiske 
Yosemite, alle nasjonalparkers 
«mor». Vi kjører opp fjellsiden 
til Tioga Pass (3000 m), 
gjennom granittfjell på 

svingete motorsykkelveier. På 
slutten av dagen kjører vi til 
en morsom liten cowboyby i 
Yosemite. Dagens severdigheter: 
Lake Crawley, Tioga Pass og 
Yosemite National Park

Dag 13 
Yosemite–San Francisco 
Kjøredag 10: 356 km 
Vi fortsetter vestover mot 
Sausolito og berømte 
Golden Gate Brigde inn til 
San Francisco, hvor vi bor i 
nærheten av alle severdigheter.
Dagens severdigheter: Yosemite, 
Golden Gate Bridge, San 
Francisco, Embarcadero

Dag 14 
San Francisco 
Opplevelses- og morodag  
San Francisco er en funky, in
dividualistisk og garantert den 
mest liberale byen i  USA. Besøk 
gjerne Fisherman’s Wharf med 
små butikker og gatekafeer 
som serverer de beste sjømat
rettene i verden. Andre gode 
alternativer er fengselsøya 

Alcatraz (må forhåndsbestilles), 
havnecruise, China Town og en 
av USAs mest svingete gater. 
Dagens severdigheter:   San 
Francisco, Alcatraz, Fisherman’s 
Wharf, Cable Car rides, Lombard 
Str.

Dag 15  
San Francisco–Morro Bay
Kjøredag 11: 401 km
Langs Pacific Coast Highway 1
har vi en overveldende utsikt
over grotter og fjellformasjoner. 
Flere stopp underveis på vei 
mot Monterey, før vi forsetter
med fantastiske kjøre
opplevelser langs Big Sur. Du 
vil kjenne en deilig varm bris 
hele dagen, og få med deg en 
fantastisk solnedgang. Dagens 
severdigheter: Pacific Hwy 1–Big 
Basin Redwood State Park–
Monterey- Big Sur
 
Dag 16  
Morro Bay–Los Angeles
Kjøredag 11: 376 km
Besøk i den «danske» byen
Solvang (søsterby til Aarhus), 

påfulgt av lunsj i Santa Barbara
(Californias versjon av St. 
Tropez). Vi avslutter med
majestetiske kjøreopplevelser 
langs Pacific Coast Highway 1
inn til Malibu og Santa Monica 
Beach. Dagens severdigheter: 
Pacific HWY 1 – Solvang – Santa 
Barbara – Malibu
 
Dag 17  
Universal Studios & 
Hollywood
Vi bruker dagen i morsomme 
Universal Studios. Deretter 
Hollywood Boulevard for å 
vandre langs verdensberømte 
«Walk of fame». På fortauene er 
det lagt ned over 2.500 bronsje
stjerner av kjente artister, 
filmstjerner osv. Dagenes 
severdigheter: Universal Studios 
& Hollywood Boulevard
 
Dag 18  
Los Angelses & hjemreise
Vi bruker dagen i Los Angeles 
før vi drar til flyplassen for å 
reise hjem til kjente og kjære 
Norge.

DAGSPROGRAM

Spennende menneskemøter
På denne reisen vil vi cruise over Golden Gate Bridge 
på vei inn til San Francisco, kjøre på Historic Route 
66 – The Mother Road, tilbringe en hel dag i Grand 
Canyon og Monument Valley, føle på spenningen 
i «Sin City» Las Vegas, skjønnheten i Yosemite 
National Park og berike din sjel ved å cruise langs 
Pacific Coast Highway 1 gjennom Big Sur. 

– Vi vet at mange i vår målgruppe har tid, råd og 
lyst til å dra på slike opplevelsesreiser, men ofte 
mangler de noen å gjøre det sammen med. Vårt 
ønske er å samle flest mulig livsnytere over 60 år 
og oppover som kjører motorsykkel eller åpen bil, 
og gjøre denne turen sammen med dem. Jeg ser 
for meg mange interessante møter med spennende 
mennesker. Det er ikke hver dag vi har mulighet til 
å møte og bli kjent med så mange lesere – så dette 
gleder jeg meg virkelig til, sier Anne Marit Hjelme. 
Hun legger til at turen er et samarbeid med ar-
rangøren joyrides.no, som har lang erfaring med 
slike turer.

PÅMELDING 
31. august–18. september 2015

Priser: 
Sjåfør MC/bil: kr. 38.990,-
Passasjer MC/bil: kr. 25.990,- 
Inkludert i prisen:
J Flyreise tur/retur fra Gardermoen
J Leie av MC eller bil
J VIPforsikring og bensin til turen
J Alle overnattinger i dobbeltrom 
     (frokost på de fleste hoteller) 
J Reiseleder fra JoyRides AS på MC
J Vertskap fra VI OVER 60 på turen
J Følgebil med bagasje og 
      reservesykkel
J Tskjorte
J 300 bilder fra turen i etterkant
J Wild West attraksjonspakken 
     (verdi kr 899)
J Line Dance i San Diego

Ring 97087000 
og meld deg på nå!
Eller send en mail til info@joyrides.no 
og merk «VIOVER60» i emnefelt
 
Teknisk arrangør:
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ATTRAKSJONER I FLENG. Gran 
Canyon, Venice Beach, Route 66, Golden 

Gate Bridge, trikken i San Francisco og 
Las Vegas – og mye, mye mer.


