
WILD WEST 	 	 	                   2018/19

Her er turen der indfrier 
drømmen om Route 66 
og det vilde vest på 
Harley. Med udgangs-
punkt i millionbyen Los 
Angeles og alle dens 
seværdigheder, byder 
turen på slående natur-
scenerier som f.eks. 
den imponer-ende 
Joshua Tree Park, den 

endeløse Mojava 
ørkenen og det 
imponerende Grand 
Canyon. Mærk fortidens 
vingesus på den 
legendariske Route 66 – 
og prøv lykken ved 
spillebordene i det 
glitrende og blinkende 
Las Vegas. 
En rigtig god tur med 

masser af motorcykel-
venlige veje som byder 
på noget for alle – både 
rutinerede og nye 
bikers. 

Tag med BB Holidays 
på denne fantastiske tur 
og få din drøm opfyldt.B
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DAG 1 Danmark – Los Angeles 
Guiden tager imod i lufthavnen og 
sørger for indkvartering. 
Velkomstmiddag. 
  
DAG 2 Los Angeles 
Motorcyklerne hentes hos Eagle 
Riders. 2-3 timer må  påregnes for 
udlevering/registrering. Herefter 
bruges dagen til at cruise rundt i Los 
Angles/Hollywood – se nogle af de 
kendte steder og blive dus med 
Harleyen og den amerikanske trafik. 

DAG 3 Los Angeles – Palm Springs 
Vi starter tidligt ud fra hotellet og 
kører i samlet flok mod syd – først et 
stykke langs Stillehavet inden vi kører 
ind over bjergene ad Route 74,  
gennem den smukke Cleveland 
National Forrest – og så en rigtig flot  
nedkørsel ad snoede veje til ørkenen 
og overnatningsstedet i Palm Springs, 
Californien. (ca 310 km) 

DAG 4 Palm Springs - Parker 
Vi skal køre det meste af dagen i 
ørken. Først oplever vi den 
spændende natur i Joshua Tree 
National Park. Derefter kører vi 
gennem den næsten endeløse 
Mojave-ørken, indtil vi sidst på 
eftermiddagen krydser 
Coloradofloden og når 
overnatningsstedet i Parker, Arizona. 
(ca 300 km) 

DAG 5 Parker - Sedona 
Hele dagen kører vi gennem Arizonas 
fantastiske natur, først gennem ørken 
med de høje slanke ”cowboy-
kaktusser”, senere rigtig prærie land 
og indianerreservater, - vi passerer 
Prescot, en gammel guldgraver by og 
krydser til sidst Mingus Mountains ad 
en pragtfuld snoet motorcykelvej 
inden vi ankommer til 
overnatningsstedet i de røde klippers 
by, Sedona, Arizona.  
(ca 320 km) 

DAG 6 Sedona 
Fridag i Sedona. Mulighed for små 
ture på egen hånd, besøg evt. 
Jerome  
Ghost Town - en gammel mineby, 
eller ta’ på badetur ved Sliding Rock. 
   
DAG 7 Sedona - Williams 
Vi fortsætter op mod den storslåede 
Grand Canyon – her bliver rig  
mulighed for at køre helt hen til 
kanten af dette fantastiske  

natursceneri. Der bliver også mulig-
hed for en flyvetur over kløften. (pris 
ca. $145). Overnatning i den gamle 
Route 66-by Williams. (ca 325 km) 

DAG 8 Williams – Las Vegas 
Vi starter dagen på ”Route 66” – vi 
standser ved flere af de gamle 
butikker bl.a. Hackberry General 
Store – et ægte levn fra dengang i 
50’erne.  
Videre til Kingman og krydser Hoover 
Dam inden vi sidst på eftermiddagen 
når frem til hotellet i Las Vegas. Om 
aftenen tilbydes en lille rundtur i Las 
Vegas. (ca 320km) 

DAG 9 Las Vegas 
Hele dagen er til rådighed for dine 
egne aktiviteter – shopping, casino 
besøg eller bare slentretur ned ad 
”The Strip” hvor det ene hotel er mere 
imponerende end det andet. Der 
arrangeres gerne en tur for 
interesserede til verdens størreste 
Harley Davidson forretning, eller hvad 
med et faldskærmsudspring? – spørg 
guiden. Alt kan lade sig gøre i Las 
Vegas. 

DAG 10 Las Vegas - Ridgecrest 
Afgang fra Las Vegas med kurs mod 
den berømte/berygtede Death Valley, 
det laveste sted på den vestlige 
halvkugle, - og et af de varmeste. Vi 
gør flere stop undervejs i den 
storslåede natur inden vi sidst på 
dagen når vores overnatningssted 
i Ridgecrest. (ca 380 km) 

DAG 11 Ridgecrest – Los Angeles 
Vi kører mod de flotte, uberørte San 
Gabriel-bjerge som danner grænsen 
ind mod Los Angeles. Mulighed for at 
tage den hurtige vej til Los Angeles 
eller følge den snoede skovvej over 
San Gabriel-bjergene. Vi når frem til  
Los Angles midt/sidst på 
eftermiddagen og checker ind på 
motellet. (ca 280 km) 

DAG 12 Los Angeles - 
Afg. fra hotellet – motorcyklerne 
afleveres hos Eagle Riders og 
eventyret er ved at være slut. Vi 
spiser fælles afskeds-frokost og 
vender næsen mod lufthavnen for 
check-in. 
Afrejse fra Los Angeles. 

DAG 13  
… hjemkomst Danmark 

Praktiske oplysninger: 

Overnatninger 
Vi benytter kendte hotel og 
motelkæder som alle er af god 
standard. 

Afrejse Hjemkomst 
07/10/18 19/10/18 
06/10/19 18/10/19 

Priser 
Lille Harley Davidson 
(Sportster 883)                    kr. 26.500 

Stor Harley Davidson 
(Road King, Fatboy 
Electra Glide, Low Rider  
Heritage Softtail o.li.)           kr. 27.500 

Bagsædepassager:             kr. 17.500 

Tillæg for enkeltværelse:       kr. 3.995 

Alle priser er pr. person i danske 
kroner og inkluderer: 
• Fly tur/retur København - Los 

Angeles 
• Transport dag 2 og dag 12 mellem 

hotel/Eagle Rider/lufthavn 
• Leje af motorcykel med fri miles, 

EVIP forsikring, hjelm og sidetasker 
• Bagagebil og rejseleder på hele 

turen 
• 11 overnatninger i delt dobbelt-

værelse 
• Velkomstmiddag og afskedsfrokost 
• Landkort 
• Drikkevarer på de daglige etaper 
• Alle for os kendte lokale skatter og 

afgifter pr. 1/3 2018. 

Ikke inkluderet i prisen er: 
• Mad og drikke udover ovennævnte 
• Benzin og olie 
• Parkering og vejafgifter 
• Entréer  til nationalparker o.li. 

VIGTIGT 
Internationalt kreditkort (Master,  
VISA, Dinners, American Express)  
SKAL medbringes i forbindelse  
med afhentning af motorcykel. 

BB Holidays 
Skolesvinget 90 
DK - 8700 Horsens 
Tel. (+45) 50 579 279 
E-mail : bennybay@bbholidays.dk 
www.bbholidays.dk 

Teknisk arrangør Vejle Turisttrafik 

WILD WEST 
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