
Planlæg din egen USA tur- Sådan gør du: 
Denne vejledning er til dig der vil gøre alt selv, uden rejsebureau. Du kan 
også bruge dele af vejledningen - inden du går til rejsebureauet. 

1. Hvor vil du hen ? Hvad vil du se ? 
Find dette kort på forsiden af min hjemmeside.  
Klik på de røde bobler. Følg linket og check min 
beskrivelser.    
 

 
  



Alle mine parker er bygget ens op.  
Kort, video, Link til National Park service (Hvis man vil 
læse mere om parken, aktuel trafiksituation m.m.) Min 
egen beskrivelse af området. Tips, steder der ligger tæt 
på, samt oplagte byer at overnatte i. 
 



 

Find inspiration til det du vil se. Hvad ligger der i 
nærheden ? 

2. Lad Google Maps regne din rute ud. Har du ikke 
prøvet det før så lær det her.  



I menuen under “Planlægning”, finder du en 
vejledningsvideo. Du lærer det nemt. 

I Menuen på hjemmesiden finder man også ruter jeg 
anbefaler. Check dem ud! 

3. Lav første udkast til ruten…   
Hvor skal din rejse starte og slutte ? 
Antal dage ?  
Hvad vil du se på ruten. Check min youtubekanal.  
Læg dig fast på en rute. 

4. Bestil flybilletter (Link til Momondo er på forsiden) 
I Menuen “Flybilletten” finder du tips og råd. Se min 
video om ting man bør være obs på. Køber du billet, 
hotel og bil gennem mine link, støtter du mit arbejde. 

5. Bestil hotel. (Link til hotels.com, Trivago og 
booking.com er på forsiden) 
Hvis du ved hvor du vil bo, kan du sparre mange penge 
ved at bestille 8-10 måneder før rejsen.  
I Menuen “Overnatning”, får du tips og råd. 

6. Bestil bil (Link til AutoEurope er på forsiden) 
I Menuen “Billeje” giver jeg råd og tips til billejen.  

7. Lav reservationer. 
Nogle steder er meget eftertragtede f.eks Alcatraz 
fængselsøen i San Francisco, vip billetter til Universal 
Studios, Entre til skyskraperne i New York osv. Gå på 
nettet og bestil… 

http://hotels.com
http://booking.com


8. Lav en dagsplan til bilen: 
Hotel adresse til GPS, dagens program, antal km osv. 

9. Få styr på ESTA, pas, valuta og alt det andet  
Du finder al information på mit site 

Skriv til mig hvis du mangler råd.  
God rejse. 


