M=MORGENMAD,
F=FROKOST, A=AFTENSMAD

Onsdag den 16. august
København – San Francisco –
Seattle (staten Washington)
10.25: Seneste mødetid og individuel
check-in i Københavns Lufthavn
(Terminal 3). (Der er ikke gruppe
check-in).
12.25: Afrejse SAS SK935 til San
Francisco.
14.45: Ankomst San Francisco (uret
stilles 9 timer tilbage).
18.05:
Afrejse
United
Airlines
UA1688 til Seattle.
20.15: Ankomst Seattle.
Efter afhentningen af vores bagage og
ankomstformaliteterne modtages vi af
vores lokale guide Joan Felt, som
tager imod os og hjælper os hen til
vores bus, som kører os direkte til
hotellet,
hvor
vi
forventes
at
ankomme ved 21.30-tiden.
Resten af aftenen på egen hånd.
Hotel: Quality Inn & Suites Seattle
Center***
618 John St
Seattle, WA 98109
Tlf.: 1-206-441-7222
www.qualityinnseattle.com

TOTAL
SOLFORMØRKELSE
I USA
21. AUGUST 2017
PROGRAM FOR RUNDREJSEN
16. AUGUST TIL 5. SEPTEMBER 2017
(21 DAGE)

Seattle

Torsdag den 17. august (M/A)
Seattle
Morgenmad fra 06.30.
09.00 – 13.00: Byrundtur i Seattle
med vores lokale guide Joan Felt.
13.00 – 15.00: besøg på Boeing
fabrikkerne
(verdens
største
bygning!), hvor vi på en guided tur
skal se hvordan man bygger de store
flyvemaskiner Boeing 747, 777 og
787 Dreamliner.
Læs mere på www.futureofflight.org
Efter besøget på Boeing kører vi
videre til vores velkomstmiddag.
17.00
–
18.30:
4-retters
velkomstmiddag på den italienske
restaurant
Bucca
di
Beppo.
Sodavand, kaffe og te er inkluderet.
Andre
drikkevarer
etc.
betales
individuelt.
MENU
Forret:
Blandet grøn salat og Caesar salat
med hjemmebagt brød
Mellemret:
Spaghetti Marinara og fettuccine
Alfredo
Hovedret:
Kylling Parmigiana (for vegetarer
en vegetarret)
Dessert:
Cheesecake
Ret til ændringer forbeholdes
Efter middagen kan man spadsere
tilbage til hotellet (ca. 30 min.) eller
tage en taxa.
Resten af aftenen på egen hånd.

Hotel: Quality Inn & Suites Seattle
Center***
618 John St
Seattle, WA 98109
Tlf.: 1-206-441-7222
www.qualityinnseattle.com

Boeing fabrikkerne
Fredag den 18. august (M)
Seattle – Portland (staten Oregon)
NB! Husk at checke ud!
Morgenmad fra 06.30.
08.00: Bus fra Seattle via Mount
Rainier National Park. Vi har planlagt
at gøre stop ved Kautz Creek Falls. Vi
vil også tage et fotostop ved Narada
Falls og kigge på vandfaldene.
Der vil på turen blive en pause ved
restaurant Paradise Inn, hvor der er
mulighed for at købe noget frokost
inden rejsen fortsætter.
18.00: Seneste ankomst til hotellet.
Ved ankomsten vil der blive udleveret
nogle morgenmadsbilletter, som skal
bruges når du vil have morgenmad de
følgende to dage. Der er to
muligheder: Enten en continental
breakfast som er en mere enkel
morgenmad man tager fra en buffet
eller en full american breakfast, som
serveres med betjening.
Resten af aftenen på egen hånd.
Hotel: Shilo Inn Portland***
11707 NE Airport Way
Portland, OR 97220
Tlf.: 1-503-252-7500
www.shiloinns.com

Søndag den 20. august (M)
Portland - Bend

Mount Rainier
Lørdag den 19. august (M)
Portland
Morgenmad (continental breakfast)
(selvbetjening) fra 04.00, eller full
american breakfast (med servering)
fra 06.00.
08.45 – 13.00: Byrundtur i Portland
med vores lokale guide Michele
Becker.
Vi skal bl.a. se Washington Park,
International Rose Test Gardens,
Pearl District, Old Town, Pioneer
Courthouse Square, Waterfront Park
og Powell´s City of Books. Du kan
enten vælge at blive i byen efter
byrundturen og udforske den på egen
hånd og blive afhentet senere på et
aftalt sted af vores chauffør, eller du
kan tage tilbage til hotellet med vores
bus.
Oregon er en af de fem stater i USA,
hvor du kan handle tax free, så det er
også en mulighed du kan benytte dig
af.
Resten af dagen på egen hånd.
Hotel: Shilo Inn Portland***
11707 NE Airport Way
Portland, OR 97220
Tlf.: 1-503-252-7500
www.shiloinns.com

NB! Husk at checke ud!
Morgenmad (continental breakfast)
(selvbetjening) fra 04.00, eller full
american breakfast (med servering)
fra 06.00.
08.00: Bus fra Portland til Bend
langs Columbia River Gorge til Hood
River. På vejen er det planlagt at vi vil
gøre stops ved Vista House for at
kigge ud over kløften og ved
Multnomah Falls. Vi fortsætter til
Bonneville Dam besøgscenter, gør
stop ved Cascade locks og holder
pause i byen Hood River, hvor der
bliver mulighed for at købe lidt
frokost. Derefter fortsætter vi mod
Bend, mens vi nyder udsigten til
Mount Hood. Vi kører gennem byen
Madras (vores observationssted i
morgen) inden vi ankommer til Bend.
18.00: Når vi ankommer til hotellet i
Bend
vil
vi
få
udleveret
en
morgenmadsboks til brug for dagen
efter. Der er køleskab på værelset,
hvor du kan opbevare den.
Resten af aftenen på egen hånd.
NB! Efter planen vil vi allerede forlade
hotellet kl. 04.00 næste morgen for at
have god tid til at nå vores
observationssted i Madras, men dette
tidspunkt kan blive ændret til et
tidligere tidspunkt, afhængigt af
hvilke trafikale meldinger der måtte
komme.
Hotel: Red Lion Inn & Suites
Bend***
1415 NE 3rd Street
Bend, OR 97701
Tlf.: 1-541-382-7011
www.redlion.com

Mandag den 21. august (M/A)
Bend – Madras –
TOTAL SOLFORMØRKELSE

her:
Oregon
Solar
Fest,
430
Fairgrounds Rd, Madras, Oregon.
44o 37´04.70”N, 121o 08`17.13”W
Vi vil hver især få US$20, som kan
anvendes til køb af lidt mad og drikke
på stedet. Der vil blive udleveret
solformørkelsesbriller/skærme
i
bussen på vej til Madras.

SOLFORMØRKELSEN
Totaliteten varer 2m 03,1s
Totalitetszonens bredde på vores observationssted:
100,7 km
Skyggen bevæger sig med en hastighed af:
1,011 km/s

Total solformørkelse
NB!
Husk
at
medtage
din
morgenmadsboks
i
køleskabet!
Husk solhat, solcreme etc.
04.00: Vi kører mod Madras og vores
observationssted
for
den
totale
solformørkelse. Køreturen vil under
normale omstændigheder vare ca. 1
time, men der forventes naturligvis
voldsom trafik.
Madras er af alle eksperter blevet
udpeget til at være det bedste valg for
solformørkelsen på grund af den høje
sandsynlighed for klart vejr. Bystyret
i Madras har i samarbejde med bl.a.
rumfartsorganisationen
NASA
etableret et stort observationssted –
Oregon Solarfest 2017 - med alle
faciliteter
(sikkerhedspersonale,
lægehjælp, mad og drikke, toiletter,
brusebade etc.). Det er også her at
NASA
har
dets
officielle
observationssted for solformørkelsen.
For de, som måtte være interesserede
i vores præcise observationssted
kommer adressen og koordinaterne

(Hvis man forestiller sig solskiven som et ur, træder
Månen ind på solskiven omkring ”klokken 1”).

09:06:41,9
1. kontakt – (formørkelsen begynder)
(Solen er 29.4o over horisonten)

10:19:34,8
2. kontakt – (totaliteten begynder)
(Solen er 41.5o over horisonten)

10:20:35,3
Totaliteten er på sit højeste
(Solen er 41.6o over horisonten)

10:21:36,0
3. kontakt – (totaliteten slutter)
(Solen er 41.8o over horisonten)

11:41:04,3
4. kontakt – formørkelsen slutter
(Solen er 52.4o over horisonten)

NB! HUSK AT DU SKAL BRUGE DE
UDLEVEREDE
SOLFORMØRKELSESBRILLER/SKÆRME
UNDER HELE DEN PARTIELLE FASE NÅR
DU KIGGER PÅ SOLEN!

Efter totaliteten fejrer vi traditionen
tro den store oplevelse med et – eller
flere - glas champagne.

13.00: Vi kører tilbage til hotellet i
Bend. Der må forventes en lang
køretur på grund af massiv trafik.
18.45: Bus til 3-retters festmiddag på
The
Loft
at
Zydeco
Kitchen
(drikkevarer ikke inkluderet. Øvrige
drikkevarer skal betales ved levering
ved bordet).
MENU
Forret:
Grøn salat med tomater, oliven,
croutoner og champagne vinagrette
Hovedret:
Vælg mellem:
Oregon Country Bøf grillet ribeye,
brunet smør, kartoffelmos og
stegte grøntsager eller
Stegt regnbueørred med
citronkapers sauce, årstidens grønt
og kartoffelmos eller
Rejer, andouille (røget svinepølse)
og flodkrebs jambalaya med
majsbrød eller
Vegetarisk sort tofupasta,
årstidens grøntsager og tofu i en
flødesauce med timian og røde og
grønne peberfrugter
Dessert:
Vælg mellem:
Hjemmelavet gulerodskage eller
Chokoladekage med peanutbutter
sauce

Tirsdag den 22. august (M)
Madras – Grants Pass
Morgenmad fra 06.00.
NB! Husk at checke ud!
08.30: Efter morgenmaden fortsætter
rejsen mod Grants Pass via Crater
Lake National Park, som er Oregons
eneste nationalpark med en størrelse
på 741km2. Crater Lake er helt
usandsynlig blå og har en diameter
på ca. 10 km. Hemmeligheden ved
dens klare fremtoning er, at den er så
ren. Der løber ingen floder eller andet
ind i søen – den får udelukkende
tilført vand via regn og smeltet sne fra
bjergene. Det er den dybeste sø i USA
– 594 meter. Søen opstod for omkring
7.500 år siden, da vulkanen Mount
Mazama kollapsede ved et gigantisk
udbrud – et af de mest voldsomme i
Jordens historie.
Vi gør forskellige stops på turen for at
nyde det smukke landskab og finder
et sted hvor man kan købe noget
frokost inden vi fortsætter rejsen.
18.00: Seneste ankomst til hotellet.
Resten af aftenen på egen hånd.
Hotel: Shilo Inn Grants Pass**
1880 NW 6th St
Grants Pass, OR 97526
Tlf.: 1-541-479-8391
www.shiloinns.com

Ret til ændringer forbeholdes
21.00: Seneste transport til hotellet.
Hotel: Red Lion Inn & Suites
Bend***
1415 NE 3rd Street
Bend, OR 97701
Tlf.: 1-541-382-7011
www.redlion.com

Crater Lake

Onsdag den 23. august (M)
Grants Pass – Eureka (staten
Californien)
Morgenmad fra 06.00.
NB! Husk at checke ud!
09.00: Vi forlader Grants Pass og
kører mod kysten og ankommer ca.
kl. 10.45 til Redwoods National Park
informationscenter, hvor vi har ca. 30
min. inden vi kl. 11.15 fortsætter
mod Crescent City.
16.30: Vi ankommer til vores hotel i
Eureka (staten Washington).
Resten af dagen på egen hånd.
Hotel: Best Western Humboldt Bay
Inn***
232 W 65th Street
Eureka, CA 95501
Tlf.: 1-707-443-2234
www.humboldtbayinn.com

Redwoods National Park

gammelt da det væltede. Vi kigger
nærmere på hele området som er
kendt for disse træ giganter.
16.00: Ankomst til hotellet. Resten af
dagen på egen hånd.
Hotel: Best Western
Inn***
198 Dry Creek Rd
Healdsburg, CA 95448
Tlf.: 1-707-433-0300
www.bestwestern.com

Dry

Creek

Fredag den 25. august (M)
Healdsburg – San Francisco
NB! Husk at checke ud!
Morgenmad fra 06.00.
08.55: Turen i dag tager os via
vindistrikterne i Napa Valley. Vi gør
stop ved et vinslot og smager på
vinene inden vi besøger Sausalito, en
unik og pittoresk by, som ligger
direkte ud til San Francisco bugten.
Herfra over Golden Gate Bridge og
checker ca. 17.00: ind på vores hotel,
hvor vi skal tilbringe to nætter.
Resten af dagen på egen hånd.
Hotel: Stanford Court Hotel Nob
Hill****
905 California Street
San Francisco, CA 94108
Tlf.: 1-415-989-3500

Torsdag den 24. august (M)
Eureka - Healdsburg
NB! Husk at checke ud!
Morgenmad fra 06.00.
08.30: Efter morgenmaden rejser vi
fra Eureka og kører til Humboldt
Redwoods State Park og gør bl.a. et
stop ved Founders Grove for at se
Dyersville Giant – et kæmpe væltet
Reedwood-træ, som var et godt 140
meter højt træ og mere end 2000 år

San Francisco
Lørdag den 26. august (M/F)
San Francisco
Morgenmad fra 06.30.

09.00 – 13.00: Byrundtur i San
Francisco med vores lokale guide
Mark Leuthold. Efter byrundturen
udleverer vores guide en voucher på
US$ 20 p.p. som vi kan bruge i Bistro
Boudin Bakery & Cafe, som ligger lige
i hjertet af San Francisco ved
Fisherman´s Wharf med udsigt til det
berygtede fængsel Alcatraz. Bistroen
er berømt for dens surbrød og
frokostmenuen består da også af en
såkaldt Sourdough Bread Bowl –
f.eks. en traditionel Clam Chowder
(muslingesuppe) eller en rustik
tomatsuppe. Næste ret er en
surdejssandwich med fyld efter eget
ønske. Der er inkluderet en sodavand
i menuen.
Resten af dagen på egen hånd.
Hotel: Stanford Court Hotel Nob
Hill****
905 California Street
San Francisco, CA 94108
Tlf.: 1-415-989-3500

Fisherman´s Wharf

18.00. Resten af aftenen på egen
hånd.
Hotel: Harbour House Inn Morro
Bay**
1095 Main Street
Morro Bay, CA 93442
Tlf.: 1-805-772-2711
Mandag den 28. august (M)
Morro Bay – Los Angeles
NB! Husk at checke ud!
Morgenmad fra 07.00.
07.30: I dag fører rejsen os - efter
den hurtige morgenmad - videre til
et kort besøg i den legendariske
”danske” by Solvang, der bl.a. har sin
egen kopi af Dybbøl Mølle, Den lille
Havfrue og Rundetårn! Herefter
fortsætter vi til Santa Barbara. NB!
Hvis trafikken er massiv bliver vi
måske nødt til at undlade Santa
Barbara for at være fremme til vores
guidede byrundtur i Santa Monica.
14.45: Vores lokale guide Mele Scriba
tager os på en byrundtur i Santa
Monica og Venice.
18.45: Vi ankommer til vores Los
Angeles hotel.
Resten af aftenen på egen hånd.
Hotel: Four Points by Sheraton***
5990 Green Valley Circle
Culver City, CA 90230
Tlf.: 1-310-641-7740

Søndag den 27. august (M)
San Francisco – Morro Bay
NB! Husk at checke ud!
Morgenmad fra 06.30.
08.00: Vi forlader San Francisco via
den smukke Pacific Coast Highway til
Monterey og gør holdt i den smukke
by Carmel by the Sea inden vi
ankommer til Morro Bay omkring kl.

Solvang

Tirsdag den 29. august (M)
Los Angeles

Onsdag den 30. august (M)
Los Angeles

Morgenmad fra 06.30.
08.00 – 18.00: Heldagstur til Mount
Wilson Observatory med vores lokale
guide Mele Scriba. Jeg vil anbefale at
I går ind på www.mountwilson.edu og
orienterer jer om dette astronomisk
historiske
observatorium,
som
befinder sig på toppen af Mount
Wilson (1742 m.o.h.)
11.00: Rundvisning på Mount Wilson
Observatory med en medarbejder fra
observatoriet.
På vej tilbage til Los Angeles gør vi et
stop ved Griffith Observatory, som
både er et observatorium og et
planetarium. Herfra er der også en
formidabel udsigt over Los Angeles og
det
berømte
Hollywood
skilt.
Adgangen er gratis, men ønsker man
at se en forestilling i planetariet
koster det US$7.
Herfra fortsætter byrundturen inden
vi kører tilbage til hotellet hvortil vi
ankommer senest kl. 18.00.
Aftenen på egen hånd.

Morgenmad fra 06.30.
08.00 – 18.00: Heldagstur til
Palomar Observatory med lokal
guide. OBS! Palomar Observatory er
en arbejdende forskningsinstitution
og der kan derfor på forhånd ikke
garanteres
at
et
besøg
kan
gennemføres. Ligeledes kan vejr- og
vejforhold umuliggøre et besøg.
Hovedattraktionen på observatoriet er
naturligvis det store legendariske 5.1meter teleskop, som regnes for at
være et af det vigtigste videnskabelige
instrumenter i de sidste 100 år.
Teleskopet
er
opkaldt
efter
astronomen George Ellery Hale og det
var verdens mest fremtrædende og
produktive
astronomiske
kikkert
mellem 1948 og 1993. Ud over Hale
teleskopet findes der også et 1.5
meter og et 1.2 meter teleskop på
observatoriet. Jeg vil anbefale at I
kigger nærmere på observatoriet på
www.astro.caltech.edu/palomar/mob
ile.html og orienterer jer der.
Aftenen på egen hånd.

Hotel: Four Points by Sheraton***
5990 Green Valley Circle
Culver City, CA 90230
Tlf.: 1-310-641-7740

Hotel: Four Points by Sheraton***
5990 Green Valley Circle
Culver City, CA 90230
Tlf.: 1-310-641-7740

Mount Wilson Observatory
5.1 m teleskopet

Torsdag den 31. august (M)
Los Angeles – Las Vegas (staten
Nevada)
NB! Husk at checke ud!
Morgenmad fra 06.30.
09.00: Vi kører fra Los Angeles mod
Las Vegas og gør på vejen – ca. kl
12.00 - et stop i Outlets Barstow,
hvor der er mulighed for at gøre gode
fund i de mange butikker og også at
spise lidt frokost inden turen
fortsætter mod Las Vegas ca. kl.
13.00.
16.00: Ankomst til vores hotel.
Spis evt. en tidlig middag inden vores
byrundtur.
18.30 – 22.30: Byrundtur i Las
Vegas med vores lokale guide Petra
Dilone.

Vi spiser frokost på Grand Canyon
Plaza Hotel og fortsætter vores
sightseeing. NB! Der er ca. 5 timers
køretid hver vej.
21.00: Ankomst til hotellet.
NB! Da vi skal forlade hotellet i
morgen tidlig inden der er mulighed
for at spise morgenmad på hotellet,
vil der ved ankomsten blive udleveret
en morgenmadsboks til brug næste
morgen.
I
kan
opbevare
morgenmadsboksen i køleskabet på
jeres værelse. Husk I må ikke
medbringe
drikkevarer
gennem
security i morgen i lufthavnen.
Hotel: Hampton Inn Tropicana****
4975 Dean Martin Drive
Las Vegas, NV 89118
Tlf.: 1-702-948-8100

Hotel: Hampton Inn Tropicana****
4975 Dean Martin Drive
Las Vegas, NV 89118
Tlf.: 1-702-948-8100

Grand Canyon
Las Vegas
Fredag den 1. september (M/F)
Las Vegas
Morgenmad fra 06.00.
07.00 – 21.00: Heldagstur til Grand
Canyon med vores lokale guide Petra
Dilone. På vejen tager vi et fotostop
ved Hoover Dam og Seligman inden vi
fortsætter ad Route 66 til Grand
Canyon.

Lørdag den 2. september (M)
Las Vegas – Washington
(staten Maryland)
NB! Husk at checke ud!
Husk at medbringe jeres
morgenmadsboks fra køleskabet!
05.45: Transfer fra hotellet til
lufthavnen.
06.15: Ankomst til lufthavnen i Las
Vegas.
07.35: United Airlines UA131 til
Washington, DC.

15.14: Ankomst Washington, DC.
(uret stilles 3 timer frem). Efter
ankomstformaliteterne modtages vi af
vores lokale guide, Ruth Roberts, som
guider os til vores hotel.
Resten af dagen på egen hånd.
Hotel: Holiday Inn Washington DC
– Central/White House***
1501 Rhode Island Ave NW
Washington, DC 20005
Tlf.: 1 202 483 2000
Søndag den 3. september (M/A)
Washington
Morgenmad fra 06.00.
08.30-12.30:
Byrundtur
i
hovedstaden i USA: Washington D.C.
Vores guide Ruth Roberts sørger for
at vi får de vigtigste ting at se:
Lincoln Memorial, Det Hvide Hus,
Kennedy
Center,
Washington
Monument, U.S. Capitol, Union
Station, Dupont Circle osv. Efter
byrundturen tager guiden afsked med
os og vi fortsætter turen til National
Air & Space Museum kl.
12.30: som du kan udforske på egen
hånd alt efter interesse. Vi er tilbage
på hotellet igen kl. 16.30.
19.45:
Bus
til
3-retters
afskedsmiddag
på
restaurant
Zaytinya
(drikkevarer
ikke
inkluderet). Ca. 21.30: Bus til hotel.

Hotel: Holiday Inn Washington DC
– Central/White House***
1501 Rhode Island Ave NW
Washington, DC 20005
Tlf.: 1 202 483 2000
Mandag den 4. september (M)
Washington
Morgenmad fra 06.00.
Formiddagen på egen hånd.
12.00: Check-ud fra værelset.
13.00: Vores guide, Ruth Roberts,
følger os til lufthavnen i Washington.
17.00: Fly SAS SK926 til København.
Tirsdag den 5. september
København
07.15: Ankomst København.

- i samarbejde siden 2007 med

MENU
Hvidløgsbrød & grillet peberfrugt
m/frisk mozzarella.
Linguine pomodoro prosciutto
Aubergine Parmigiana
Kylling Saltimbocca
Tiramisu

Teknisk arrangør: Discovery Travel,
Hellerupvej 51C, 2900 Hellerup. Tak
til Estelle Torp for godt samarbejde.
Ret til ændringer i programmet
forbeholdes. Corona Adventure og
Discovery Travel ønsker alle en god
rejse!
!

