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Arrangørerne setter alle seil til for at det skal bli de beste mesterskapene, noensinne. Plasseringen 
i California gir de beste muligheter for å kombinere det sportslige med store turistmessige 
opplevelser. 

 

Vi følger naturligvis arrangørenes innsats og arrangerer som vanlig en felles skandinavisk 
gruppereise til Sacramento. Etter mesterskapene er det mange muligheter for å oppleve mer av 
California – og resten av USA, på egenhånd. Holstebro RejseCenter skreddersyr gjerne deres helt 
spesielle reise. Utover basisreisen tilbys en forlengelse i San Francisco og en felles bussreise i det 
sydlige California, etter avslutningen av verdensmesterskapene. Begge vil være med skandinavisk 
rejseleder - se separat ark.. 

 Holstebro RejseCenter har ikke ansvar for transportsystemet og afvikling af konkurrencerne – 
dette varetages af arrangementskomiteen. 

 

 

Sacramento 

Sacramento er hovedstad i California og ligger ca 150 km nordøst for San Fransisco. 

Byens nyere historie startet i 1839, hvor en pioner ved navn Johan Sutter bosatte seg der hvor de 
to store elver, Sacramento og American, møttes. 10 år senere fant man gull ca. 65 km øst for hans 
boplass, og det gav starten til en blomstrende by. I dag er det ca 500.000 innbyggere i selve byen, 

men med byens forstader nærmer man seg 2 millioner. Det er 
mange aktivitetsmuligheter i selve byen. Spesielt kan nevnes 
Den gamle bydel, som er er veldig hyggelig. 

De to store elver gir byen en god atmosfære og det er gode 
muligheter for seilturer – enten som en rolig og avslappende 
seiltur eller på en River Rafting for de mer modige. Innen for 
rimelig avstand fra byen (opplagt til dagsturer) finner man bl.a. 
Vinområdet Napa Valley, Gamle gullgraverbyer og Lake 
Tahoe.  

Hornet Stadion 

(hovedstadion) 

University College 

Hughes Stadion 

Best Western Hotel 



Innkvartering 

Vi har som vanlig vært ute i god tid og har derfor hatt mulighet for å velge de innkvarteringssteder, 
som vi synes er best egnet. Selve sportsarrangementet foregår på stadioner utenfor selve 
Sacramento. Hovedstadion er Hornet Stadium, som er en del av A.G. Spanos Sports Complex, 
som ligger ved California State University i utkanten av Sacramento. Der er ingen hoteller  like ved 
stadion, så vi har reservert værelser på University College like ved hovedstadion og inne i selve 

Sacramento Downtown har vi et godt turistklasse hotell Best Western Sutter House. Der findes 

dyre luksushoteller, men vi har valgt Sutter House, ud fra vi får den bedste kvalitet til prisen og god 
beliggenhed. Transport rundt i byen og til stadions vil ske med de offentlige transportmidler, og iflg. 
arrangørerne, vil der være gratis transport for deltagerne, der stiller op til konkurrencerne, mens 
medrejsende må påregne en vis betaling. Dette var dog ikke lagt fast pr. 1. september 2010. 

 

University College 

Kollegiet er bygget op i enheder, som er enkelt indrettet. Der er air-
condition. En enhed kan som vist på skitsen bestå af to dobbelt- 
værelser med et fælles opholdsrum imellem. Der er bad og toilet til 
hvert værelse. Enkeltværelser er enheder med 3 eller 5 værelser og 
hertil et fællesrum og fælles bad/toiletter til hver enhed. Der kan 
købes måltider i cafeteriet på University College – frokost ca 8 USD,  
lunch ca 10 USD og aftensmad ca. 12 USD. Gratis adgang til 
swimmingpool. I opholdsprisen er inkluderet leje af en hovedpude og 
pudebetræk, et tæppe, 2 lagner, 2 håndklæder, en vaskeklud og der 
medfølger et lille stykke sæbe. Der bliver ikke gjort rent under 
opholdet og der bliver ikke skiftet sengelinned. Der findes møntvask. Kollegiet er den indkvartering, 
der ligger tættest på stadion, men der er begrænset aktivitet udover stævnet. Transport til de andre 
stadions sker med offentlig transport via down-town. 

Best Western Sutter House 

Et godt turistklasse hotell, hvor alle værelser har 
aircondition, samt naturligvis bad, toilett TV m. m. Hotellet 
har en koselig hage med svømmebasseng. Hotellet har 
netop gennemgået en større renovering og har bl.a. fået 
nye vinduer og nyt tag.Hotellet ligger Downtown – d.v.s. i 
nærheten av stort sett alt – bl..a flere restauranter og 
butikker. Det er få minutter å gå til busstasjonen, hvor 
bussen kjører til stadion. 

Ved transport ud til Hornet stadion er der ca. 1 km at gå. 
Møntvaskeri ligger 4 gader fra hotel 

Reiseplan 

Avgang fra Skandinavia mandag den 4. juli til San Francisco og derfra 
med buss til Sacramento. Hjemreisen for basisreisen er mandag den 18 
juli, igjen med buss til  San Francisco og med fly til Skandinavia,  

med ankomst 19. juli.  

Der flyves med Lufthansa – et godt selskab og med skifte i Europa fremfor i USA. 

Forleng evt. oppholdet: 

Se separat ark med muligheder for forlængelse. 

 

 

 



Reisebestilling  

Er du interesseret i å være med, ber vi deg om å utfylle vedlagte formular og sende det til 
Holstebro RejseCenter, Gartnerivej 11, DK- 7500 Holstebro – eller pr. mail til jja@holrc.dk. Vi vil 
sette pris på å få tilbakemelding så fort som mulig, med henblikk på, at vi kan få justert antallet av 
reserverte flyseter fra de forskjellige flyplasser og antallet av senger på de to innkvarteringssteder. 

Med turen til USA vil vi prøve å få flere muligheter for innenrikstilslutning – og har derfor så fort 
som mulig, behov for å vite hvor deltakerne gjerne vil reise fra. Utgangspunktet vil være avreise fra 
Oslo, Stockholm og København – men skriv gjerne hvilken innenriksflyplass du evt. foretrekker, 
slik at vi kan forsøke å imøtekomme ditt ønske. Og igen; jo før desto bedre. 

Priser for afrejse fra Oslo, Stockholm eller København: 

Pr..person i dobbeltrom på Best Western hotel DKR. 17.300,- inkl. frokost. (ca. NOK 18.300,-) 

Pr. person i dobbeltrom på Universitet DKR. 18.850,- uten måltider. (ca. NOK 19.950,-) 

Tillæg enkellrom: Best Western  kr. 5000 (ca. NOK 5300) Universitetet kr. 6500 (ca. NOK 6900) 

Det vil være mulig å betale via vår hjemmeside med kredittkort – eller betale fakturaen i egen bank. 

Forsikring 

Reiseforsikring er nødvendig når man reiser til USA, da det kan bli ekstremt dyrt – med selv et 
harmløst uhell. Deltakere fra Norge og Sverige kan ta kontakt til Europeiske Reiseforsikring eller 
eget forsikringsselskap i deres eget land. 

Avbestillingsforsikring koster 6% av reisens pris og dekker ved akutt legedokumentert sykdom. 
Denne skal købes senest ved betaling af 1. rate. 

VIGTIGT omkring indrejse til USA 
USA har skærpet indrejseformaliteterne således alle skal registreres senest 72 timer inden indrejse 
– det såkaldte ESTA. På vores hjemmeside www.holstebrorejsecenter.dk er der under ”links” 
angivet, hvordan du skal gøre (på dansk). Bemærk – det kontrolnummer, der opgives – skal 
medbringes på rejsen og opgives på forlangende. Alle pas skal have stregkode. 
Der bliver opkrævet et samlet gebyr på 14 USD pr. ESTA ansøgning – 4 USD ved afgivelse af 
selve ansøgningen og yderligere 10 USD når ansøgningen er blevet godkendt. Betaling sker 
direkte på www.pay.gov og der kan betales med: Visa, MasterCard, American Express og 
Discover. Kvittering for betaling vil fremgå af ansøgningen. 
Holstebro RejseCenter videregiver følgende informationer: Navn fra pas, fødselsdato og køn. 

 Kopi af pas (billedsiden) skal indsendes til Holstebro RejseCenter ved bestilling.  

Spørsmål 

Stort eller smått – så kontakt Jørgen Jakobsen på Tlf.; +45 96101056 eller på mail jja@holrc.dk 

 

Kjære veteranvenner 

Jeg har gjennom mange år hatt fornøyelsen av å arrangere reiser til veteran-mesterskaper over  

hele verden, men nå er det slutt. Reisen til Sacramento er dermed den siste, jeg er med på 

å arrangere.  

Den 30. juni 2010 gik jeg på pensjon, men jeg overlater trygt ansvaret for de fremtidige 

 reiser  til min kollega Jørgen Jakobsen. (Han har fått lov til å kontakte mig, hvis har får  

behov for det.) Jeg vil gjerne si takk for den store tillit, dere har vist meg ved å la meg arrangere deres reiser 

gjennom alle disse år. 

Jeg ønsker dere alt godt fremover.    

Med vennlig hilsen   Gerhard Petersen 

mailto:jja@holrc.dk
http://www.holstebrorejsecenter.dk/
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TURE EFTER VM – og rejsebestemmelser 
 

San Francisco – 3 dage 2 nætter 18. - 20. juli: 

Hvorfor ikke slutte af med et par dage i en af USA's smukkeste byer San 
Francisco. Det er nemt at komme rundt – i sporvogne eller til fods. 
18 juli: I køres fra Sacramento i bus til San Francisco. Ved ankomst til San 
Francisco starter I med sightseeingtur med skandinavisk guide.  
 19 juli: Dagen er til fri disposition i San Francisco og i prisen er der en tur 
med guide til Alcatraz, som absolut er et besøg værd. Alcatraz var indtil 
1963 et af USA's bedst bevogtede fængsler, hvor bl.a. personligheder som 
Al Capone og Machine Gun Kelly var indsat. I får et godt indtryk af det 
benhårde og rædselsfulde fængsels-miljø og kan nyde udsigten over byen, 
bugten og broerne. 
Efter morgenmaden den 20. juli gøres så småt klar til hjemrejse. I hentes i bus sidst på 
formiddagen og køres til lufthavnen, hvor I flyver med Lufthansa fra San Francisco. 
 
Indkvartering sker på godt turistklassehotel inklusiv morgenmad. 
 
Pris pr. person i dobbeltværelse D.Kr. 2.500,-. Tillæg for enkeltværelse D.Kr. 1.000,- 
Prisen inkluderer: Sightseeingtur, Alcatraz og skandinavisk rejseleder. Gennemføres ved min. 30 
personer.  

 
 

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER 
 

Individuelle ture 
Det vestlige USA er som skabt til individuel ferie, hvor man i lejet bil eller motorhome på egen hånd 
kører ud i naturen. Der er masser af muligheder – og her skal blot nævnes nogle af de mest kendte 
turistmål: Las Vegas, Hollywood, Route 66, Grand Canyon, Zion, Bryce Canyon og Yosemite og 
meget meget mere. 
Holstebro RejseCenter laver meget gerne et skræddersyet tilbud på lige nøjagtig den ferie, I kunne 
tænke jer i forlængelse af verdensmesterskaberne. Jo tidligere I kommer med jeres ønsker jo 
bedre er det, da rejsen foregår i højsæsonen og det kan hurtigt blive svært at få plads på de datoer 
I ønsker at rejse hjem. Vi anbefaler, at I senest indsender jeres ønsker i oktober – november 2010. 
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SYDLIGE CALIFORNIEN  

 

BEMÆRK  - nu 7 dage/6 nætter  

18. - 24. juli – hjemkomst Skandinavien 25. juli 
 
På denne tur kommer I til at se eventyrlige natur-
scenerier i Yosemite National Park, fascinerende San 
Francisco og I får oplevet den smukke tur langs 
Stillehavet til Los Angeles med Hollywood og Beverly 
Hills. 
 
Busturen starter den 18. juli, hvor der køres de ca. 4 
timer til Yosemite. I har hele dagen i den fantastiske 
Nationalpark og får 
set de gigantiske 

sequoia træer. Parken går for at være en af de smukkeste af 
alle USA's national-parker med pompøse vandfald, 
monumentale klippevægge, hvirvlende bække, søer og de 
evige kæmpetræer fra før Kristus fødsel. 
 
Der overnattes tæt ved parken og dagen efter køres til San 
Francisco, hvor deltagerne starter med at få en byrundtur og 
får set de største attraktioner – bl.a. Golden Gate broen, som 
ikke længere er verdens længste hængebro, men nok stadig 
den smukkeste. Man får de velkendte kabeltrukne sporvogne at se og selvfølgelig skal man forbi 
Fishermans Wharf, som er en af byens største seværdigheder, om end den kan virke lidt tivoli-
agtig. Mon ikke der bliver tid til at opleve Pier 39, så man kan se nogle af de mange søløver i 
bugten – og opleve den folkelige underholdning. Under opholdet i San Francisco bliver der også tid 
på egen hånd – og der arrangeres tur ud til det berygtede fængsel Alcatraz. I overnatter to nætter i 
San Francisco. 
 
Turen fortsætter til det nordlige Mexicos tidligere hovedstad (frem til 1846) Monterey, der ligger 
smukt og som er kendt for de gamle victorianske huse og går videre til den specielle, lille by 
Carmel, (4000 indbyggere og 850 hunde). Her har husene ingen numre, der findes ikke trafiklys, 
neon eller parkometre. Bystyret i Carmel værner meget om byen, som havde Clint Eastwood som 
borgmester fra 1986-88. En charmerende by. 
 
I kommer ud at køre på 16 mile drive omkring Pebble Beach, som er en af Californiens mest 
eksklusive lokaliteter med en fantastisk udsigt over Stillehavskysten. Samtidig er 16 Mile Drive en 

sjælden mulighed for at få et nærmere kig på, hvor Californiens 
filmstjerner, kendisser og milliardærer har deres gang fra tid til anden. 
Flere af Hollywoods stjerner har en villa langs kysten, selvom de måske 
kun opholder sig i den i sammenlagt en måned eller mindre om året. 
 
I overnatter i Monterey og forsætter dagen efter ad Highway 1 til Pismo 
Beach. Et oplagt fotostop vil være den smukke Bixby Creek Bridge.  
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Broen var en ingeniørmæssig bedrift i verdensklasse, da 

den blev indviet i 1932 og var i mange år den største 
og længste cement-bro i verden. Highway 1 snor sig 

mellem de majestætiske Santa Lucia-bjerge på den ene 
side og den barske klippefyldte kyst på den anden. 
 
Der vil også blive lagt et besøg ind på Hearst Castle. 
I 1930'erne var Hearst Castle stedet at ”blive set”. Kun 
Hollywoods absolutte elite blev inviteret til middag på 
mediemogulen William Hearsts slot. I dag er slottet et 
museum, hvor turister kan studere den ekstravagante 
luksus, som omgav datidens kendisser. 
 
På vejen ned mod målet i Los Angeles vil der blive slået et smut forbi Solvang. Danske udvandrere 
købte for 100 år siden noget jord i Santa Ynez-dalen ca. halvvejs mellem Los Angeles og San 
Francisco, da de havde planer med at anlægge en dansk koloni. Solvang skal ikke tages for mere 
end det er. Et godt grin med mulighed for at proviantere dansk hos den lokale bager og købe 
”æbleskiver” the american way. 
 
Turen går også forbi det spansk-inspirerede Santa Barbara, der blev grundlagt i 1700 tallet af 
spanske missionærer, så et besøg ved missionsstationen er næsten et must. Den brede strand 
ved Santa Barbara hører til blandt de bedste i Californien.  
 

Turen slutter i Los Angeles, hvor der bydes på 
sightseeing omfattende Hollywood og Beverly 
Hills – samt den berømte Walk of Fame på 
Hollywood Boulevard, hvor de kendte filmstjerner 
har sat deres fod- og håndtryk. – så den skal 
selvfølgelig betrædes. 
Byen er ikke særlig velegnet at opleve til fods – 
da den er bygget op omkring 5 centre – men 
omkring downtown Los Angeles kan man gå 
rundt. 

Prisen for turen er D.Kr.6.700,- D.Kr pr. person i dobbeltværelse.                                                  
Tillæg for enkeltværelse D.kr. 3200,-. (Turen gennemføres ved 30 personer) 

Prisen inkluderer: 7 dages busrejse med ophold 6 nætter på gode turistklassehoteller med 

morgenmad, skandinavisk guide, entre til Yosemite National Park, Alcatraz, 16 Mile Drive og 

Hearst Castle, alle vejskatter samt drikkepenge til chaufføren.     

 Der tages forbehold for ændring af kørerute og indhold. 

. 
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Rejsebestemmelser. 

Tilmelding: 
Vi gør opmærksom på, at vi råder over et begrænset antal flypladser. Når disse er udsolgt, skal vi 
gerne forsøge at skaffe ekstra pladser, men disse ekstra pladser vil blive dyrere. Det er derfor en 
fordel for dig, hvis du tilmelder dig så snart, du ved, at du vil med på rejsen. 
Indsend tilmeldingsblanketten i udfyldt stand til Holstebro RejseCenter. Herefter modtager du vor 
bekræftelse og du bedes indbetale et depositum på D.kr. 2.500,- per person. Samtidigt fremsendes 
faktura på 2. rate på D.Kr. 2500,- til betaling senest 31. januar 2011. 
Restbeløbet skal være Holstebro RejseCenter i hænde senest den 15. marts 2011 
 
Afbestilling 
Skulle det blive nødvendigt for dig at afbestille din rejse gælder følgende afbestillingsregler: 
- ved afbestilling inden 31. december 2010 er depositum tabt 
- ved afbestilling inden 15. marts fortabes D.Kr. 5000,-  
- ved senere afbestilling er hele rejsens pris tabt. 
Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring. 
 
Sygdomsafbestillingsforsikring 
En sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker annulleringsgebyr i tilfælde af bl.a. pludselig opstået 
sygdom kan tegnes for 6% af rejsens pris. Den skal bestilles sammen med rejsen og betales 
sammen med depositum. Få uddybende brochure og betingelser tilsendt – nu udvidet dækning. 
 
Enkeltværelse 
Hvis du rejser alene og ikke har nogen at dele et dobbeltværelse med, forsøger vi gerne at sætte 
dig sammen med en anden skandinavisk deltager. Hvis det ikke lykkes, må du betale enkelt-
værelsestillæg. Der er kun et begrænset antal enkeltværelser til rådighed. 
 
Visum 
For indrejse i USA kræves der registrering via internettet (ESTA) senest 72 timer før afrejse. Der 
betales 4 USD ved afgivelse af ansøgning og 10 USD når ansøgning godkendes. Se nærmere på 
www.holstebrorejsecenter.dk. 
 
Forbehold 
Vi tager forbehold for ændringer i valutakurser og andre forhold, som vi ikke har nogen indflydelse 
på. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer, som måtte være nødvendige for at gennem-
føre rejsen bedst muligt. Rejsen er baseret på et vist antal, og vi forbeholder os ret til at annullere 
rejsen, hvis dette tal ikke opnås – eller komme med alternativ tilbud. 
Ansvar 
Holstebro RejseCenter er teknisk arrangør af rejsen 
Arrangøren påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser og lignende som følge af 
aftalebrud, strejke, vejrlig og andre forhold, som vi ikke har nogen indflydelse på. 
 
Danmarks Rejsebureauforenings rejsebestemmelser er gældende for punkter, der ikke måtte være 
omtalt ovenfor. Den tilbudte rejse er omfattet af Pakkerejseloven og Forbrugerstyrelsens bestem-
melser. Se vores hjemmeside www.holstebrorejsecenter.dk – under Ferie – og Generelle 
betingelser. 

1.udg. - 08/10 
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                                 BESTILLINGSFORMULAR - VM REJSEN USA 
 
Navn 1:__________________________________________________________       herre/dame 
 
Navn 2:__________________________________________________________       herre/dame 
(Navn anføres som i passet – venligst vedlæg kopi af passet (billedsiden) 

Adresse (navn 1)___________________________________________________________ 
 
Postnr. ___________ By:_____________________________________________________ 
(Faktura sendes til navn nr. 1 – ønskes faktura til hver i sær  udfyldes 2 skemaer) 

Mail adresse:        __________________________________TLF nr: ___________________ 
 
Vedlægges kopi af pas (billedsiden) – JA/NEJ  - (hvis nej – det bliver sendt den___________) 
REJSEVALG:  
Ønsker du/I at deltage på basisrejse.             JA / NEJ 
Ønsker du/I at deltage på forlængelse i San Francisco - 2 dage  JA / NEJ 
Ønsker du/I at deltage på forlængelse Sydlige Californien:  JA / NEJ 
 
Ønskes individuel hjemrejse: Dato:_____________2011 fra lufthavnen:______________________ 
Mail evt. ønsker til den skræddersyede feriedel i forlængelse af mesterskaberne til:  jja@holrc.dk 
 
Valg af indkvartering 
Best Western Sutter House:      _____                  University College:                ____    
 
Valg af værelse: Enkeltværelse _____                 Dobbeltværelse *                  ____ 
*Ønsker at bo med:__________________________________________________________ 
 
FLY - Afrejse fra: 
Oslo             ___ og hvis muligt fra indenrigslufthavn i: ____________________________________ 
Stockholm  ___ og hvis muligt fra indenrigslufthavn i:____________________________________ 
København ___ og hvis muligt fra indenrigslufthavn i:_____________________________________ 
 
FORSIKRING: 
Sygdomsafbestillingsforsikring til 6% af rejsens pris ønskes  JA / NEJ 
 
REJSEFORSIKRING 
Vi må på det kraftigste anbefale en rejseforsikring, da det kan være dyrt at blive syg i USA. 
Kontakt evt. Europæiske i Norge for forsikring, da den skal tegnes i hjemland. 
Vi beder om at få oplyst hvor du forsikres -  navn på  selskab og policenr: 
 
 

 
Underskrift:________________________________________________Dato__________________ 
 
Med underskrift bekræftes tilmelding og at du/I er bekendt med rejsebestemmelserne. 
Nærmere informationer i program eller på www.holrc.dk - eller tlf. 96101056  Jørgen Jakobsen 

http://www.holrc.dk/

