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66  --  2233  sseepptteemmbbeerr  22001111  
 
 
 

Highway 1, Highway 101 
 

Kustvägen från Seattle till San Diego har viss klassisk 
status genom de kända vägnamnen Highway 1 och 
Highway 101. Highway 1 sträcker sig från Legget i norra 
Kalifornien till Dana Point i söder. Resterande del av 
kuststräckan är i princip Highway 101. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dag 1 (6 sept), Ankomst till Seattle 
 
Vi anländer med flyget till Sea-Tac Intl Airport och hämtar hyrbilarna hos National Car 
Rental i närheten av flygplatsen. Även hotellet ligger i närheten så det blir inga längre 
bilturer i kväll. Efter ankomst och incheckning på hotellet, är det förmodligen läge för att 
pusta ut eller kanske planera för en trevlig kvällsmåltid. 
 
 
 
Övernattning på Hampton Inn, 19445 International 
Boulevard, Seattle, Washington 
 
 
 

http://hamptoninn.hilton.com/en/hp/hotels/index.jhtml?ctyhocn=SEASTHX
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Dag 2 (7 sept), Sightseeing Seattle, 140km 
 

 
Klicka på kartan för att hämta TravelPack. 

 

http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag2.pdf
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Dag 2 (7 sept), Sightseeing Seattle, 140km 

Washington state, The Evergreen State 
Folkmängd 6,7 miljoner 
Huvudstad är Olympia 
 
 
 
 
 
 
Efter gårdagens långa flygresa ska vi försöka återhämta oss 
genom att stanna hela dagen i Seattle - området. Vi börjar 
dagen med att ta bilarna och köra till Boeing-fabriken i 
Everrett som ligger ca 7 mil norrut från vårt hotell. Där tar vi 
en guidad tur genom fabriken och ”Future of Flight”. Själva 
besöket tar ca 2 timmar (exklusive bilresa). Efter en lunch på 
Ivar’s Mukilteo Landing är det fritt att ta del av de sevärdheter 
man själv bäst känner för. På återresan från Everett kan det 
rekommenderas att stanna till i Downtown och göra lite sightseeing.  
Här följer en lista på några platser som kan vara värt ett besök: 
 

- Pike Place Market med första Starbucks café. En 9 acres marknad med anor från  
1907.  

- Utsiktstornet Space Needle som byggdes inför Världsutställningen 1962. Ligger i 
Seattle Center där det finns mycket annat sevärt. 

- Alweg Monorail mellan Seattle Center och Downtown 
-  Volunteer Park Conservatory. Exotisk blom och växtutställning. 

 
 
 
 
 
 
Övernattning på Hampton Inn, 19445 International 
Boulevard, Seattle, Washington 
 
  

http://www.boeing.com/commercial/tours/index.html
http://www.boeing.com/commercial/tours/index.html
http://www.ivars.com/index.php?page=locations_mukilteo-landing
http://www.ivars.com/index.php?page=locations_mukilteo-landing
http://www.pikeplacemarket.org/visitor_info/location_directions
http://www.spaceneedle.com/
http://www.seattlecenter.com/information/map.asp
http://www.seattlemonorail.com/
http://www.ci.seattle.wa.us/parks/parkspaces/volunteerpark/conservatory.htm
http://hamptoninn.hilton.com/en/hp/hotels/index.jhtml?ctyhocn=SEASTHX
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Dag 3 (8 sept), Seattle – Port Angeles 502 km 
 

 
Klicka på kartan för att hämta TravelPack. 

 
 
 

http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag3.pdf
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Dag 3 (8 sept), Seattle – Port Angeles 502 km 
 
I dag börjar den verkliga bilresan. Vi har över 320 mil framför oss och dagens etapp på 50 
mil är en av de längsta, men vi är förhoppningsvis utvilade efter de 2 nätterna i Seattle. 
Eftersom vi ändå är så nära börjar vi resan med att runda Mount Rainier Nationalpark och 
se den över 4000m snöbeklädda vulkantoppen från flera håll. Sen styr vi kosan mot Olympic 
Peninsula och Port Angeles. 
 
Städer och samhällen vi passerar: 

- Auburn (inv. 63,477) 
- Enumclaw (inv. 10,858) 
- Packwood 
- Randle 
- Morton (inv. 1,083) 
- Tumwater (inv. 16,770). Kanske lunch här? 
- Quilcene (inv. 654) Känt för sina ostron. 
- Sequim (inv. 5,840) Hiway 101 Diner 
- Port Angeles (inv. 18,912) First Street Haven Restaurant, Mikrobryggeri:  Peaks Brew 

Pub, Smuggler’s Landing Restaurant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övernattning på Red Lion Hotel, 221 N. Lincoln, Port Angeles, WA 
     
  

http://www.auburntourism.com/
http://www.cityofenumclaw.net/
http://www.americantowns.com/wa/packwood
http://www.randlewa.com/
http://mortonchamber.lewiscounty.com/
http://www.ci.tumwater.wa.us/
http://www.fallsterrace.com/
http://emeraldtowns.com/things-to-do/our-famous-oysters-and-clams/
http://www.visitsun.com/
http://www.portangeles.org/
http://www.peakspub.com/index.html
http://www.peakspub.com/index.html
http://redlion.rdln.com/HotelLocator/HotelOverview.aspx?metaID=37
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Dag 4 (9 sept), Port Angeles – Astoria  450 km 

 
Klicka på kartan för att hämta TravelPack. 

http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag4.pdf
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Dag 4 (9 sept), Port Angeles – Astoria  450 km 
 
Nu ger vi oss iväg ut mot Stillahavskusten genom att runda Mt Olympus (2400m). 
Men vi börjar dagen med att ta oss upp längs Hurricane Ridge Road en bit upp på berget 
ovanför Port Angeles. Därifrån ska vi ha en helt fantastisk utsikt. 
 
Städer och samhällen vi passerar: 

- Hurricane Ridge,  
- Forks (3,120 inv.), ”Logging capital of the world”. 
- Kalaloch 
- Amanda Park 
- Humptulips (216 inv.) 
- Hoquiam (9,097 inv.) 
- Aberdeen (16,461 inv.), ”Gateway to the Olympic Peninsula” 
- Raymond (2,865 inv.) 
- South Bend (1,807 inv.), Oyster Capital of the World 
- Vi lämnar nu Washington och kör in i Oregon via den 6545m långa bron över 

Columbiaflodens mynning. 
 
 

Oregon, Beaver State 
Folkmängd 3,7 miljoner 
Huvudstad är Salem 
Enligt lag så finns ingen självservice på bensinstationer. 
Och det finns heller ingen sales tax i Oregon. 

 
 
 
 

- Astoria (10,045 inv.) Firar 200-årsjubileum i år. Efter ankomst bör vi köra upp på 
Coxcomb Hill till Astoria Column för att få en fantastisk vy över Columbiaflodens 
mynning. 
Mikrobryggeri: Fort George Brewery & Public, The Wet Dog 

 
 
 
 
 
Övernattning på Lamplighter Motel, 131 W Marine Drive 
Astoria, OR 
 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Olympus_(Washington)
http://www.forkswa.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Humptulips,_Washington
http://www.cityofhoquiam.com/
http://www.aberdeeninfo.com/
http://cityofraymond.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Astoria_%E2%80%93_Megler_Bridge
http://en.wikipedia.org/wiki/Oregon
http://www.astoriaoregon.com/
http://www.astoriacolumn.org/
https://fortgeorgebrewery.com/
http://maps.google.com/maps/place?cid=13990865294117641699&q=microbrewery&hl=en&cd=2&cad=src:ppiwlink&ei=fKYOTt__J4v8sQbn8ojbCQ&dtab=2
http://www.astoriamotel.com/
http://www.astoriamotel.com/
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Dag 5 (10 sept), Astoria – Florence  297 km 

 
Klicka på kartan för att hämta TravelPack. 

http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag5.pdf
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Dag 5 (10 sept), Astoria – Florence  297 km 
 
 
 
Städer och samhällen vi passerar: 

- Gearhart (1,185 inv.) 
- Seaside (5,900 inv.) 
- Cannon Beach 1,680 inv.) 
- Wheeler (385 inv.) 
- Rockaway Beach (1,366 inv.) 
- Garibaldi (877 inv.) 
- Bay City (1,147 inv.) 
- Tillamook (4,491 inv.) 
- Otis. Här stannar vi till för en lunch på det kända Otis Café med gamla anor. 
- Lincoln City (7,437 inv.) 
- Depoe Bay ( 1,750 inv.) Vi tar av och kör en gammal sträckning av Hgw101 som kallas 

Otter Crest Loop. 
- Newport (9,532 inv.) 
- Waldport (2,037 inv.) 
- Yachats (749 inv.) 
- Florence (8,745 inv.), Bliss Hot Rod Grill, Florence 

Rods Rhodies Invitational Car Show 9-11 sept. i 
Old Town. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övernattning på Le Chateau Motel, 1084 Highway 101, 
Florence, OR 
  

http://www.ci.gearhart.or.us/
http://www.seasideor.com/
http://www.cannonbeach.org/
http://ci.wheeler.or.us/
http://www.rockawaybeachor.us/
http://www.ci.garibaldi.or.us/
http://www.ci.bay-city.or.us/
http://www.tillamookchamber.org/
http://www.thetasteoforegon.com/2010/04/12/the-otis-cafe-and-bodacious-brown-bread/
http://www.oregoncoast.org/
http://www.depoebaychamber.org/
http://www.thecityofnewport.net/
http://www.waldport.org/
http://www.yachats.org/
http://www.florenceoregon.net/
http://www.oldride.com/events/4356922.html
http://www.oldride.com/events/4356922.html
http://www.oldtownflorence.com/
http://lechateauinnflorence.com/
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Dag 6 (11 sept), Florence – Eureka  425 km 
 

 
Klicka på kartan för att hämta TravelPack. 

http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag6.pdf
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Dag 6 (11 sept), Florence – Eureka  425 km 
 
Vi fortsätter ytterligare ca 25 mil i Oregon innan vi kommer till Kalifornien. Längs de första 8 
milen finns riktigt stora sanddyner, även kallade ”Oregon’s Sahara”. 
 
Städer och samhällen vi passerar: 

- Reedsport (4,154 inv.) 
- Winchester Bay (503 inv.) 
- North Bend (9,533 inv.) 
- Coos Bay (16,210 inv.) En gång världens största lumber port. 
- Bandon (3,214 inv.) På södra sidan av staden väljer vi att följa ”The Beach Loop”. Ta 

höger på 11th Street. 
- Port Orford (1,090 inv.) 
- Gold Beach (1,907 inv.) 
- Brookings (6,008 inv.) 

 
 
California, ”The Golden State” 
Folkmängd 37,2 miljoner 
Huvudstad är Sacramento 
 

- Crescent City (7,789 inv.) Större delen av staden 
förstördes 1964 av en jordbävning och tsunami. 

- Trees of Mystery, Newton B. Drury Scenic Pkwy 
- Redwood Highway 
- Patricks Point Drive 
- McKinleyville (13,831 inv.) 
- Arcata (17,132 inv.) 
- Eureka (25,247 inv.) 
- Samoa. Här intar vi middagen på Samoa Cookhouse & 

Museum, ett matställe med anor från förra seklets 
början. ”As the last surviving cookhouse of the west, all 
meals are still served "lumber camp" style.  Your food 
is brought to the table in large bowls and platters, 
allowing you to help yourself and pass it around.”. 
Efter middagen tar vi en tur genom museet. 

 
 
 
Övernattning på Red Lion Hotel, 1929 Fourth Street, Eureka, 
CA  
 
 
 
 

http://www.reedsport.or.us/
http://www.winchesterbay.org/
http://www.northbendcity.org/
http://www.coosbay.org/
http://www.bandon.com/
http://www.portorford.org/
http://goldbeachoregon.com/
http://www.brookings.or.us/
http://www.crescentcity.org/
http://www.treesofmystery.net/
http://www.parks.ca.gov/?page_id=417http://www.parks.ca.gov/?page_id=417
http://www.mckinleyvillechamber.com/
http://www.cityofarcata.org/
http://www.ci.eureka.ca.gov/
http://www.samoacookhouse.net/
http://redlion.rdln.com/HotelLocator/HotelOverview.aspx?metaID=24
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Dag 7 (12 sept), Eureka – Fort Bragg  229 km 
 

 
Klicka på kartan för att hämta TravelPack. 

http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag7.pdf
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Dag 7 (12 sept), Eureka – Fort Bragg  229 km 
 
Dagens etapp börjar ta oss in i de verkliga redwoodskogarna. Det börjar med att vi väljer att 
köra Newton B. Drury Scenic Parkway (Redwood Highway). 
 
Städer och samhällen vi passerar: 

- Loleta. Denna lilla stad är känd för sin ostfabrik! Så 
varför inte göra ett studiebesök där och testa deras 
läckerheter. 

- Fortuna (11,355 inv.) 
- Scotia (1,000 inv.),  Pacific Lumber Company Logging 

Museum 125 Main St. Här bör vi genomföra en rund-
vandring på sågverket. Hämta gratisbiljetter på 
museet. 

- Rio Dell (3,184 inv.) 
 

- Efter några mil lämnar vi Hwy101 (avfart 674) och 
väljer en naturskön och välkänd väg som kallas 
”Avenue of the Giants”. 

- Redcrest, Eternal Treehouse 
- Weott 
- Miranda 
- Phillipsville, Åter tillbaks på Hwy101 
- Garberville (12,402 inv.) 
- Legget (303 inv.). Här stannar vi till för titta på 

Chandelier Tree som man kan köra igenom med bil. 
Det finns naturligtvis även en Gift Shop. 
 
Därmed lämnar vi Hwy101 för nu börjar Hwy1. 

- Westport 
- Fort Bragg (7,026 inv.) Föreslår en välförtjänt middag 

på North Coast Brewing Co. 
 
 
 
 
 
Övernattning på Emerald Dolphin, 1211 South Main Street, Fort 
Bragg, CA  

http://www.loletacheese.com/tour-the-cheese-factory.html
http://www.friendlyfortuna.com/
http://www.townofscotia.com/
http://www.riodellcity.com/
http://avenueofthegiants.net/
http://garberville.org/site002/home/index.php
http://www.drivethrutree.com/
http://www.westportca.org/html/visitors.html
http://www.fortbragg.com/
http://www.northcoastbrewing.com/
http://www.emeralddolphin.com/index.html
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Dag 8 (13 sept), Fort Bragg – San Francisco  285 km 
 

 
Klicka på kartan för att hämta TravelPack. 

 
 

http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag8.pdf
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Dag 8 (13 sept), Fort Bragg – San Francisco  285 km 
 
Sista dagsetappen innan vi anländer till ”The City by the Bay”. 
 
Städer och samhällen vi passerar: 

- Mendocino (816 inv.) 
- Elk (450 inv.), Queenie’s Café vid Elk Garage från 1901. 
- Point Arena (458 inv.), The Pier Chowder House & Tap Room 
- Gualala 
- Sea Ranch 
- Jenner (300 inv.), Här lämnar vi Hwy1 för en stund och tar Hwy 116 mot ”wine 

country”. 
- Guerneville (2,446 inv.) I Sonoma county finns över 250 vingårdar. Rekommederar 

att vi stannar vid någon eller några av dessa. Och här är en guide hur det kan gå till. 
- Forestville (2,375 inv.) 
- Graton  (1,818 inv.) 
- Sebastopol (7,600 inv.) 
- Santa Rosa (157,468 inv.) Route 12 Valley of the Moon Highway 
- Boyes Hot Springs (6,679 inv.) 
- Sonoma (10,008 inv.) 
- Sausalito (7,199 inv.) 
- Golden Gate Bridge. Vi stannar till vid norra fästet för att fotografera bro och stad. 

Kostar sen $6/bil att ta sig över. 
- San Francisco (815,000 inv.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övernattning på  Lombard Motor Inn, 1475 Lombard Street, 
San Francisco, CA 
 
  

http://www.mendocinocoast.com/index.htm
http://www.visitmendocino.com/business/queenies-roadhouse-cafe
http://www.cityofpointarena.com/
http://www.thepierchowderhouse.com/
http://www.gualala.com/
http://www.guerneville-online.com/
http://www.sonomawine.com/
http://www.winecountrygetaways.com/pdfs/sonoma-valley-map.pdf
http://www.winecountrygetaways.com/tastingroomguide.html
http://www.russianrivertravel.com/forestville.htm
http://www.mrryderantiques.com/graton.html
http://www.sebastopol.org/
http://ci.santa-rosa.ca.us/visitors/Pages/default2.aspx
http://sonomacountytravelguide.com/cityinfo-city_name-Boyes%20Hot%20Springs.htm
http://sonoma.com/
http://www.sausalito.org/
http://www.goldengatebridge.org/
http://www.sanfrancisco.com/
http://www.lombardmotorinn.com/
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Dag 9 (14 sept), Sightseeing San Francisco 
 
San Francisco är fyllt med många sevärdheter som alla vet, 
så det gäller att vara effektiv när man stannar bara en dag. 
Det är upp till var och en att spendera tiden på bästa sätt 
och här är några exempel på de mer kända sevärdheterna: 
 
 
Fisherman warf 
Cable Car 
Cable Car museum 
Alcatraz 
Lombard Street 
Mels Drive-in, Lombard street 
 
 
De finns vissa ställen man ska undvika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övernattning på Lombard Motor Inn, 1475 Lombard Street, 
San Francisco, CA 
 
  

http://www.fishermanswharf.org/
http://www.cablecarmuseum.org/
http://www.nps.gov/alca/planyourvisit/index.htm
http://www.san-francisco.se/Lombard-Street,157.html
http://www.melsdrive-in.com/hoursandlocations/lombardstreet.html
http://www.lombardmotorinn.com/
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Dag 10 (15 sept), San Francisco – Monterey 202 km 
 

 
Klicka på kartan för att hämta TravelPack. 

http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag10.pdf
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Dag 10 (15 sept), San Francisco – Monterey 202 km 
 
En ganska kort etapp i dag, men istället kan vi kosta på oss lite sovmorgon samt få tid över 
till att se Monterey Peninsula mera ingående. Dessutom ska vi starta lite tidigare i morgon 
för att undvika köerna på Hearst Castle. 
 
Städer och samhällen vi passerar: 

- Pacifica (40,400 inv.) 
- Montara (2,904 inv.)  
- Moss Beach (1,922 inv.) 
- Princeton-by-the-sea 
- El Granada (5,635 inv.) 
- Half Moon Bay (11,842 inv.) Har fortfarande en typisk all-american Main street som 

vi kör in på. 
- Santa Cruz (56,810 inv.) Mystery Spot (avfart 440) 
- Monterey (30,641 inv.), See Monterey, Fishermans Warf, Bubba Gump restaurang,  

Cannery Row, Bay Aquarium, 17-Mile Drive, Mission Ranch (Carmel),  
 
17-mile drive 

 
 
 
 
Övernattning på Colton Inn, 707 Pacific Street Monterey, 
CA 
 
  

http://www.cityofpacifica.org/
http://www.montara.com/
http://www.half-moon-bay.ca.us/
http://www.santacruzca.org/
http://www.mysteryspot.com/
http://www.monterey.org/
http://www.seemonterey.com/
http://www.montereywharf.com/
http://www.bubbagump.com/locations/monterey/
http://www.canneryrow.com/cannery-row-map.php
http://www.montereybayaquarium.org/
http://www.missionranchcarmel.com/
http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag10_17mile.pdf
http://www.coltoninn.com/index.html
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Dag 11 (16 sept), Monterey – Buellton 336 km 
 

 
Klicka på kartan för att hämta TravelPack. 

 
 

http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag11.pdf
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Dag 11 (16 sept), Monterey – Buellton 336 km 
 
Dagens etapp går längs den bäst kända delen av Highway 1. Här är det bitvis höga berg på 
ena sidan vägen och stup mot havet på den andra. 
 
Städer och samhällen vi passerar: 

- Carmel (3,900 inv.) 
- Big Sur (950 inv.), River Inn restaurang 
- Hearst Castle, parkera vid visitor center och boka lämplig 

tour på ca 2 timmar. Bussar tar besökarna upp till slottet. 
- Cambria (6,579 inv.) 
- Cayucos (3,107 inv.) 
- Morro Bay (10,391 inv.) med den egendomliga 

landformationen Morro Rock 
- San Luis Obispo (44,075 inv.) 
- Pismo Beach (8,551  inv.) Om tiden nu tillåter tar vi av 

här och följer Hwy1. Om inte så tar vi stora motorvägen 
Hwy101. 

- Grover Beach (13,200 inv.) 
- Guadalupe (6,594 inv.) 
- Buellton (4,306 inv.), Andersen’s Pea Soup Restaurant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övernattning på Days Inn, 114 East Highway 246, Buellton, CA 
  

http://www.carmelcalifornia.com/
http://www.bigsurcalifornia.org/
http://www.bigsurriverinn.com/
http://www.hearstcastle.org/
http://www.cambriachamber.org/
http://www.cayucoschamber.com/
http://www.morro-bay.ca.us/
http://www.morrobay.org/cm/Our%20City/The%20Rock.html
http://www.visitslo.com/
http://classiccalifornia.com/
http://www.grover.org/
http://www.ci.guadalupe.ca.us/
http://www.buellton.org/
http://www.peasoupandersens.net/index.shtml
http://www.daysinn.com/DaysInn/control/Booking/check_avail?areaCode=&brandCode=DI,RA,BU,MT,HJ,SE,KG,TL,WG,WY,BH&searchWithinMiles=50&areaType=1&destination=buellton&state=&country=&checkInDate=07/01&numberAdults=1&numberRooms=1&checkOutDate=07/02&numberChi
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Dag 12 (17 sept), Buellton – Los Angeles  215 km 
 

 
Klicka på kartan för att hämta TravelPack. 

 
 
Nu är det inte så långt kvar till metropolen Los Angeles, men först ska vi passera genom det 
natursköna San Marcos Pass, en relativt smal, krokig och långsam bergsväg. Vi anknyter åter 
till Hwy 101 i Santa Barbara och fortsätter längs den ”amerikanska rivieran”. 
 
Städer och samhällen vi passerar: 

- Solvang (5,332 inv.) 
- Santa Ynez (4,592 inv.) 
- Santa Barbara (92,325 inv.) 
- Ventura (100,916 inv.) 
- Oxnard (170,358 inv.) 
- Malibu (13,042 inv.) 
- Santa Monica (87,563 inv.) 
- West Hollywood (35,911 inv.) 
- Los Angeles (3,831,868 inv.) Se nästa sida för tänkbara aktiviteter i LA/Hollywood. 

 
 
Övernattning på Comfort Inn, 7051 Sunset Blvd, Hollywood, CA 
  

http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag12.pdf
http://www.us-parks.com/scenic-byways/route-154-san-marcos-pass-road.html
http://www.solvangusa.com/
http://www.santabarbaraca.com/
http://www.ventura-usa.com/
http://www.visitoxnard.com/
http://www.malibucity.org/
http://www.santamonica.com/
http://www.weho.org/
http://www.latourist.com/
http://www.comfortinn.com/hotel-hollywood-california-CAA41?sid=gDXGi.Te58rgDHd.15&sarea=&sname=&sstate=&scountry=&sradius=&slat=34.098137&slon=-118.343277&schain=&exp=&scity=&sort=&type=&map=&srp=RACK&amenity=&sstate_country=&city_code=AHP&dateFormat=mm/dd
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Dag 13 (18 sept), Sightseeing Los Angeles 
 
Los Angeles är naturligtvis alldeles för stort för att hinnas med på ens några dagar, men 
genom att bo i närheten av Hollywood har vi många sevärdheter inom rimligt avstånd. 
 
 
Petersen Automotive Museum 
Universal Studios 
Walk of Fame 
Graumans Chinese Theather 
Bob’s Big Boy  En coffee shop med 50-60 tals anor. Känd från ”Sista 
natten med gänget” (American Graffiti). Ligger strax norr om 
Universal Studios. 
Mels Drive-in, Sunset Blvd 
Heritage Classics Los Angeles största showroom där fina gamla bilar 
säljs. 
Cruising Mulholland Dr. Den som önskar kan göra en cruising längs den spektakulära driven. 
Ett körförslag. 
Cruising Sunset Blvd. och beskåda hur de riktigt rika bor. 
 
För racingintresserade: 

Pomona Raceway och NHRA Motorsports Museum, California Speedway  
 

Några Corvette dealers. Kan vara ett alternativ i 
samband med morgondagens resa (klicka på 
kartan för att hämta TravelPack): 

Corvette Mike 
West Coast Corvettes 
Coast Corvette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övernattning på Comfort Inn, 7051 Sunset Blvd, Hollywood, CA 
 
 
 
  

http://www.latourist.com/index.php
http://www.petersen.org/
http://www.universalstudioshollywood.com/
http://www.walkoffame.com/index.php?page=7
http://www.seeing-stars.com/theatres/chinesetheatre.shtml
https://www.bobs.net/
http://www.melsdrive-in.com/hoursandlocations/westhollywood.html
http://www.heritageclassics.com/
http://www.latourist.com/index.php?page=auto-tour-mulholland
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ie=UTF8&msa=0&msid=100778010114829780079.000489ab39586566a154b&source=embed&ll=34.133547,-118.379917&spn=0.067066,0.109692
http://www.museum.nhra.com/index.asp
http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag14b.pdf
http://racing.ballparks.com/California/index.htm
http://www.corvettemike.com/
http://www.westcoastcorvette.com/
http://www.coastcorvette.com/
http://www.comfortinn.com/hotel-hollywood-california-CAA41?sid=gDXGi.Te58rgDHd.15&sarea=&sname=&sstate=&scountry=&sradius=&slat=34.098137&slon=-118.343277&schain=&exp=&scity=&sort=&type=&map=&srp=RACK&amenity=&sstate_country=&city_code=AHP&dateFormat=mm/dd
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Dag 14 (19 sept), Los Angeles  - San Diego  224 km 
 

 
Klicka på kartan för att hämta TravelPack. 

 
 

http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag14.pdf


24 
 

 

Dag 14 (19 sept), Los Angeles  - San Diego  224 km 
 
Dagens etapp går längs kusten där de flesta ortsnamnen tyder på att här är det badvänligt. 
 
Städer och samhällen vi passerar: 

- Los Angeles, För att få se annat än motorvägar, åker vi idag stort sett rakt söderut 
med sikte på LAX. Där återknyter vi till Highway 1 och följer den konsekvent hela 
vägen ut ur Stor-LA. 

- LA International Airport (LAX), Här passerar vi i en tunnel under en av startbanorna. 
- Redondo Beach (61,473 inv.) 
- Long Beach (462,257 inv.) Uppsamlingsplats! Vi stannar vid en shopping mall 

(Staples bl.a.) på höger sida efter ”jätte”-rondellen Los Alamitos Circle, för att samla 
ihop alla eftersläntare. 

- Sunset Beach 
- Huntington Beach (192,620 inv.) Här finns surfingmuseum för det var här som 

surfingen utvecklades på fastlandet. 
- Newport Beach (86,252 inv.) 
- Laguna Beach (23,727 inv.) 
- Dana Point (37,326 inv.) 
- San Clemente (61,610 inv.) 
- Oceanside (183,095 inv.) 
- Carlsbad (106,804 inv.) 
- Solana Beach (13,783 inv.) 
- Del Mar (4,660 inv.) 
- La Jolla  (42,800 inv.) 
- San Diego (1,303,402 inv.) USA’s 8:e största stad! Tag av från I5 vid avfart 17 för att 

ta närmaste väg till hotellet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övernattning på BEST WESTERN PLUS Cabrillo Garden Inn 

840 A Street, San Diego, California 
  
  

http://www.redondochamber.org/cwt/external/wcpages/index.aspx
http://www.visitlongbeach.com/
http://www.ci.huntington-beach.ca.us/
http://www.visitnewportbeach.com/
http://www.lagunabeachinfo.com/
http://www.danapoint.org/
http://www.sanclemente.com/
http://www.visitoceanside.org/
http://visitcarlsbad.com/
http://www.ci.solana-beach.ca.us/csite/cms/home.htm
http://www.delmar.ca.us/default.aspx
http://www.lajolla.com/
http://www.sandiego.org/nav/Visitors
http://bestwesterncalifornia.com/hotels/best-western-plus-cabrillo-garden-inn
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Dag 15 (20 sept), Sightseeing San Diego 
 
Vi börjar dagen med en City Tour genom San Diego för att effektivt få ett grepp om staden. 
Det är en 4,5 timmars guidad busstur som stannar till vid platser som Downtown, Old Town, 
La Jolla, Hotel del Coronado, Embarcadero mm. 
 
Några sevärdheter i San Diego 
 
Coronado (ingår i CityTouren) 
Corvette Diner 
USS Midway Museum 
Balboa Park 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övernattning på BEST WESTERN PLUS Cabrillo Garden Inn 840 
A Street, San Diego, California 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allsandiegotours.com/body.asp?tour=SAN-B0001&page=TourDetails
http://www.coronado.ca.us/
http://www.cohnrestaurants.com/menu-restaurants/corvette-diner/
http://www.midway.org/
http://www.balboapark.org/
http://bestwesterncalifornia.com/hotels/best-western-plus-cabrillo-garden-inn
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Dag 16 (21 sept), Sightseeing San Diego 
 

 
Klicka på kartan för att hämta TravelPack. 

 
 

Detta är den tilläggsdag som tillkommit i efterhand pga. att Iceland Air inte flyger hem varje 
dag. 
 
Efter gårdagens busstur har vi en hyfsat god bild av staden och nu finns nog många olika 
idéer om vad som ska göras. Därför låter vi var och en planera sin dag. 
Det finns dock två aktiviteter som vi ekommenderar: 
 

1) Deer Park Winery & Automobile Museum. Detta ligger norr om Escodidoo drygt 60 
km norrut och lär vara intressant för de som gillar gamla bilar. 

2) Avskedsmiddag. Detta får naturligtvis ingen missa! 
Tänkbar restaurang: Prado,  

  
 
Övernattning på BEST WESTERN PLUS Cabrillo Garden Inn 

840 A Street, San Diego, California 

http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag16.pdf
http://www.jeffreysward.com/tributes/deerpark.htm
http://www.cohnrestaurants.com/menu-restaurants/the-prado/
http://bestwesterncalifornia.com/hotels/best-western-plus-cabrillo-garden-inn
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Dag 17 (22 sept), Hemresa från San Diego 
 

 
Klicka på kartan för att hämta TravelPack. 

 
 
Vi beger oss mot flygplatsen för att där lämna tillbaks bilarna och sen checka in för 
hemresan. 
 
Flygtider: 
San Diego – Seattle  10.30 – 13.30 
Seattle – Reykjavik  16.30 – 06.45 +1 
Reykjavik – Köpenhamn 07.45 – 12.45 
Reykjavik – Stockholm 07.50 – 12.45 
 
 
 
 

Dag 18 (23 sept), Ankomst till Sverige 
 
 
 
 

http://dl.dropbox.com/u/1054861/POT%20karta%20dag17.pdf
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