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Tæt på
USA

uSA 
– de mange muligheders land

TeKsT Louise TAARnHøJ / HisToRievæRKsTeDeT FoTo FDM TRAveL

USA har i mange år været blandt dan-
skernes foretrukne rejsemål – og det har 
ikke ændret sig. FDM travel sender årligt 
ikke færre end 30.000 danskere af sted 
på skræddersyede rejser til USA og har 
derfor masser af ekspertise at dele ud af. 
Vi har talt med Niels kjærsgaard fra FDM 
travel.

Hvad skal man overveje, når 
man skal på ferie til Usa?
- Du skal beslutte, om du vil tilrettelægge 
din rejse selv, eller om du vil have hjælp til 
at skræddersy den. Hvis du før har rejst i 
USA, vil du måske bare købe flybilletten, 
leje bilen og klare alt selv derfra. Men hvis 
det er første gang, så er det en god idé at 
få planlagt rejsen i alle detaljer for at gøre 
oplevelsen perfekt. 

Hvordan kan man se flere 
dele af Usa på samme rejse?
- Når du er kommet til USA, er det både 
nemt og billigt at flyve indenrigs, så du 
kan se mange dele af USA på kort tid. Du 
kan også prøve et AirCruise, hvor du med 
privatfly når rundt til mange forskellige 
steder. Du flyver til og fra private lufthavne, 
undgår køer og security checks og køres 
til og fra lufthavnene. I forhold til, hvor luk-
suspræget og behagelig denne rejseform 
er, koster det ikke særlig meget. Syv 
dage med AirCruise-fly, hotel og en del 
forplejning ligger på omkring 8.000 kr. – 
eksklusiv flybilletten til USA. Du kan også 
leje eller købe en bil og køre gennem 
USA, men så har du brug for lidt mere tid. 
og du kan kombinere med et krydstogt, 
hvor der er et væld af muligheder. Ud 
over det klassiske krydstogt i Florida, kan 
du sejle på Mississippi floden, Hudson

river i New York eller på Colorado floden 
med en gammeldags amerikansk hjul-
damper. Det er meget afslappende, også 
fordi du kun pakker ud en enkelt gang og 
sejler fra sted til sted. 

vi er vant til at cykle, når vi skal rundt i 
byen – kan man også gøre det i Usa?
- Du kan cykle i de fleste storbyer, specielt 
i New York. Mange steder kan du leje en 
cykel, og det er en fantastisk måde at se 
byen, fordi du har tid til at suge indtryk-
kende til dig, og har du lyst til en kop 
kaffe, hopper du jo bare af cyklen. I Miami 
kan du komme på guidede cykelture, og 
disse er bestemt en oplevelse værd. San 
 

Francisco er endnu en god by at opleve 
på cykel. Men sørg for at leje en cykel 
med motor, da vejene her er meget stejle.

Hvilke dele af Usa er mest 
populære for danske turister?
- New York er fortsat danskernes ynd-
lingsby i USA. Det vestlige USA trækker 
også i danskerne, primært om sommeren. 
Her rejser man hen for at opleve de 
mange smukke nationalparker og den 
prægtige natur. Florida er populær, 
primært for børnefamilier og dem, som 
elsker sandstrande og solrigt vejr. 

Hvilke gemte rejsemål i 
Usa vil du anbefale?
- Vi anbefaler New England, som ligger 
nord for New York. Her finder du Boston, 
en masse historie og en virkelig smuk na-
tur. Find et godt, lokalt Bed & Breakfast 
og lær amerikanerne at kende. Du kan få 
masser af lækker seafood, og så kan du 
med fordel kombinere rejsen med et smut 
til New York. 

Vi anbefaler også sydstaterne, som byder 
på et væld af musik, historie og god mad. 
Der er mange interessante byer som New 
orleans, Nashville og Memphis. Her kan 
du bo på de store, gamle plantager og 
opleve, hvordan livet var for mange år 
siden. 

Sidst, men ikke mindst, vil vi anbefale  
oregon, nord for Californien. Her er en 
flot kystlinje, god vin, mikrobryggerier, 
bjerge og ørken. området er i konstant 
udvikling, så der vil altid være nye oplev-
elser i vente, også for de tilbagevend-
ende. 

New England.

Niels Kjærsgaard, USA
specialist hos FDM travel.
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 Har du et godt tip til rejser i Usa?
- Du skal tage dig tid til at fordøje oplev-
elserne. Hvis du har tilbragt syv hæs-
blæsende dage med masser af nye ind-
tryk, så slut ferien af med to-tre dages 
afslapning på en hyggelig kro. Find et  
lokalt sted, hvor du kan komme tæt på 
værterne. De fleste amerikanere har den 
holdning, at der ikke findes fremmede, 
kun folk man ikke har mødt endnu. ofte 
ligger kroerne i naturskønne omgivelser 
eller ud til kysten, så der er mulighed for 
rigtig at restituere. 

FakTa:

Antal stater: 50

Indbyggertal: ca. 310 mio.

Areal: 9,826,675 km2

Hovedstad: Washington D.C.

Religion: Protestantisme

for mere information: www.fdm-travel.dk

Hurricane Ridge, Olympic National 
Park, Washington State.

New Orleans, Louisianna.

 Olympic National Park, 
Washington State.

New Orleans, Louisianna.
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