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SEMA er en bransjemesse for 

ettermarkedet for deler og 

utstyr til bil, med bilhobby og 

ombygging som sentralt tema. 

Vi besøker biltreff og 

attraksjoner i Los Angeles før 

vi kjører Highway 395 på 

østsiden av de mektige Sierra 

Navada-fjellene på vei nord 

mot Lake Tahoe og Reno. Til 
sist noen dager i San Francisco 

og Goodguystreff med flere 

tusen biler i Pleasanton.

T R A V E L

SEMA Show i Las 
Vegas
Det nyeste av det nye 
innen deler, utstyr og 
ombygging. 

Goodguystreff i 
Pleasanton/San 
Francisco
Stort biltreff med rod, 
custom og originalbil.

Treff og attraksjoner 
i Los Angeles
Lokaltreff, bilmuseer, 
Hollywood og Santa 
Monica. 

Highway 395
Langs Sierra Navada-
fjellkjeden. Lake 
Tahoe, Virginia City 
og Reno. 

SEMA- og 
Goodguys 

Tour

amcaramcar 2021

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Turprogram med frihet...
• Like før avreise sender vi ut et 

programhefte som har veibeskrivelser og 

GPS-adresser til hoteller, attraksjoner, 
treff og aktiviteter.

• Hver morgen er reiseleder tilstede i 
hotellresepsjonen med informasjon, råd 

og tips.

• Man velger selv hvor mange ting man 

ønsker å være med på. Noen deltakere er 

med på det meste, mens andre ønsker å 

gjøre ting på egenhånd. De fleste varierer 

dette litt fra dag til dag.

• Siden alle har egen bil, står man fritt til å 

disponere tiden som man vil. Stedene vi 

besøker, har 

ofte flere 

aktiviteter 

enn man får 

med seg.

• Flere kvelder 

samles de 

som ønsker å 

spise middag 

sammen. Også 

dette er 

frivillig. Bli 
med de 

kveldene du 

har lyst. 

AMCAR medlemsturer
Medlemsturene til USA lokker både nye og gamle 

medlemmer. Enten du reiser alene, sammen med en venn, 
eller med ektefelle eller andre familiemedlemmer, vil du sette 

pris på fleksibiliteten turprogrammet gir. Det er mange turer 

å velge i, både roadtrip-turer som Lincoln Highway og Route 

66 og turer til arrangementer som f.eks. SEMA, NASCAR eller 

Goodguys-treff. Erfarne reiseledere er med hele veien, og om 

du vil, blir det også tid til å utforske Amerika på egenhånd.

Turpakken inkluderer fly tur-retur, samtlige hotellnetter og 

full size sedan leiebil under hele oppholdet. Vi har lagt opp til 
at to og to deler bil og hotellrom. Enerom, egen bil, flere i 
samme bil, endrede utreise- og hjemreisedatoer kan bookes. 

Barn og tenåringer som deler rom og bil med foreldrene, 
betaler kun flybillett pluss et tillegg for ekstra person på 

hotellrommet, totalt kr 9.990,-. 

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no


  AMCAR SEMA TOUR                                                                                  2. - 15. NOVEMBER 2021

3     w w w . a m c a r . n o

Oppgradering: Standard 5 seters 

SUV, f.eks. Jeep Grand Cherokee

Oppgradering: Minivan, f.eks. 

Dodge Caravan

Oppgradering: 
Full Size 7 seters SUV, f.eks. Ford Explorer

Oppgradering: 
Premium SUV, f.eks. Chevrolet Tahoe

GPS
GPS er et
greit
hjelpemiddel
som gjør det
lettere å finne 

frem, og som sparer deg for tid.

Du kan ta med din egen GPS, leie en fra 

leiebilselskapet når du henter ut bilen eller  

kjøpe din egen i USA. En grei Garmin eller 

Tomtom koster ikke mer enn ca $100. 

Oppgradering: 
Ford Mustang Convertible eller Mustang GT

Inklduert i turprisen: Bilklassen full size 

firedørs sedan, f.eks. Ford Fusion.

Oppgradering: 
Bilklassen Convertible, f.eks. Camaro Convertible

Leiebiler
Inkludert i turpakken er bilklassen full size firedørs sedan 

leiebil. Turprisen er basert på at to og to personer deler 

bil. Om man er tre eller flere som ønsker å dele bil, kan vi 
oppgradere til minivan eller SUV, ofte uten ekstra 

kostnad. Ønsker du bil alene? Vi booker det også, mot et 
tillegg i prisen. 

Flere bilklasser er tilgjengelige for oppgradering. 

Forbehold om at populære bilklasser kan bli utsolgt. 

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Her er 

kjøreruten for 

hele turen

ESTA
Nordmenn som 

skal reise til 
USA, trenger 

ikke visum med 

mindre det er spesielle forhold. Alle må imidlertid gjøre en såkalt 
ESTA-registrering på nettet. Her legger man inn navn, 
fødselsdato og passnummer, m.m.  

Bruk kun den offisielle ESTA-siden du finner på https://
esta.cbp.dhs.gov/esta/ Ha passet og kredittkort tilgjengelige når 
du fyller ut skjemaet; det koster $14. Om du Googler ESTA, får 

du opp mange kommersielle tilbydere. Disse kan være usikre, og 

de tar godt betalt for å kanalisere søknaden. Koster det mer enn 

$14, er du på en uoffisiell nettside. Styr unna!

Reisekoordinator
Reisekoordinator er med hele veien, 
fra man lander på flyplassen til man 

sjekker inn igjen før hjemreisen. 

Reisekoordinator er tilstede på alle 

hovedaktiviteter og vil hver morgen 

gjennomgå dagens program. Du 

treffer også reisekoordinator 

mange av kveldene under 

middagen, hvor de som har lyst, 
møtes for å spise sammen.

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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4 ekstradager i forkant av turen... 
Siden årets tur starter på en tirsdag, er det flere som ønsker å få med seg helgen i 
forkant og i stedet reise ut f.eks. fredag 29. oktober. Dette koster ikke noe ekstra mht. 
flybillettene. Om du ønsker å reise ut tidlig, kan du ordne hotell og/eller bil selv, eller 

du kan benytte deg av pakken med hotell og leiebil for ekstradagene som koster      
kr 2.990,- pr. person når to deler bil og rom.

Reiseleder møter deltakerne på flyplassen ved ankomst også for de som ankommer 29. 

oktober. Reiseleder vil bo på samme hoteller som gruppen på ekstradagene. 

Ekstradagene starter med en natt i Los Angeles, deretter to netter i San Diego før vi 
kjører via Palms Springs til Las Vegas og møter hovedgruppen ved turstart den 2. 

november. 

Utreise ekstradager 
(tidlig utreise)

Hjemreise 

Turstart standard turpakke

Santa Monica Beach Pier

Fredag 29. oktober 
Fly fra Norge med ankomst i Los Angeles. Enten 

du reiser fra Gardermoen, Stavanger, Bergen 

eller Trondheim, vil vi booke en best mulig 

flyrute. Utreise fra disse flyplassene er inkludert 

i prisen. Vi kan også booke fra andre flyplasser 

etter ønske.

Reiseleder/reisekoordinator møter deltakerne 

på flyplassen. Vi sjekker ut leiebilene og kjører 

til hotellet på Huntington Beach. Kvelden til fri 
disposisjon.

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Lørdag 30. oktober 
Nå følger fridager som kan benyttes til biltreff og 

opplevelser, eller du kan slappe av og nyte ferien etter 

eget ønske. 

Grytidlig, kl 05:30, samles bilentusiaster med 

hotrods og muskelbiler, originalbiler og customs på 

parkeringsplassen utenfor en lokal Donut-sjappe 

ikke langt fra hotellet. Dette er et lite treff som vi i 
høyeste grad anbefaler at du får med deg. Magisk! 

Normalt er det mellom 10 og 15 biltreff hver helg i 
Los Angeles-området. Programmet som sendes ut 
like før avreise, vil ha GPS-adresser til helgens treff. 

Mange benytter anledningen til å besøke Classic 

Industries på Huntington Beach, som har stort 
utvalg av reprodeler til GM og Mopar, eller besøke 

andre forretninger relatert til bil, f.eks. Original Parts 

Group. 

Vi sjekker ut fra hotellet på Huntington Beach og 

kjører Highway 101 sørover langs kysten til San 

Diego. Det er mange fine strender og koselige 

småbyer langs ruten. Innsjekk på hotell i San Diego.

  4 ekstradager i forkant av turen... 

Main Street Huntington Beach

Grytidlig morgen på Donut-treff...

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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  4 ekstradager i forkant av turen... 

California Highway 101

Bilrelaterte 
attraksjoner i LA

Petersen Automotive Museum
Åpent kl 10:00 - 18:00.  

Wally Parks NHRA Motorsports 
Museum. Åpent onsdag - 

søndag kl 10:00 - 17:00. 

Classic Industries 
Åpent 08:00 - 17:00 (lørdag 

10:00 - 15:). Stengt søndager.

Original Parts Group 
Åpent 07:30 -17:00 (lørdag 

10:00 - 15:00). Stengt 
søndager.

Programmet som sendes til alle 

deltakerne før avreise, vil 
inneholde GPS-adresser til 
bilrelaterte og mer 

turistmessige attraksjoner og 

severdigheter i tillegg til 
adresser for shopping.

Petersen Automotive Museum 

Petersen Automotive Museum ligger sentralt i Los Angeles like 

nedenfor Hollywood, Sunset Bouldvard og Santa Monica 

Boulevard. Museet er et av USAs største bilmuseer, og bygget har 

nylig gjennomgått en 40 millioner dollars renovering. Museet 
åpnet i desember 2015 etter å ha vært stengt i over ett år mens 

renovering og ombygging pågikk. Den største og mest 
iøynefallende endringen er byggets fasade, som nå består av over 

100 tonn med blanke stålbånd. Også innvendig er det store 

endringer. 

Museet er oppkalt etter grunnleggeren, Robert E. Petersen, som 

var mannen bak Hot Rod 

Magazine, som han utgav 

første gang i 1948. Senere 

kom andre publikasjoner 

som Car Craft, Rod & 

Custom, Sports Car 

Graphic og Motor Trend, 
pluss andre blader innen 

andre sjangere. 

Petersen-museet er et 
“must” for alle 

bilinteresserte som 

besøker Los Angeles. 

Hollywood og Walk of 
Fame ligger 10 
minutters kjøreavstand 
fra Petersen-museet

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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  4 ekstradager i forkant av turen... 
Søndag 31. 
oktober 
San Diego er en fin og 

spennende by med et 
pulserende liv i det 
såkalte “Gaslamp 

Quarter”. Man kan også 

besøke hangarskipet 
Midway, som ble bygget 
i 1945 og som i dag er 

et flytende museum. I 
San Diego finner vi 
berømte Air and Space 

Museum, bilutstillinger, 
Legoland og Sea World. 

Det frister kanskje med 

en dagstur til Mexico?

Programmet som 

sendes ut til alle 

påmeldte i forkant av 

turen, vil ha GPS-
adresser til hoteller 

og attraksjoner vi 
besøker underveis. 

Hoteller
Vi har valgt ut hoteller som holder fin standard, og som 

ligger sentralt på de steder vi besøker. Alle hotellene er 

inspisert av reiseleder i forkant. Kjedehoteller som 

Hilton, Best Western, Choice og Holiday Inn brukes ofte 

på turene. I tillegg bruker vi også frittstående hoteller. 

Mange av hotellene har frokost inkludert, og de fleste 

har gratis parkering og fri wi-fi. De fleste av hotellene 

har basseng. Så å si alle er i gangavstand til restaurant. Sentrum av San Diego er en 
spennende og levende by som kan 

utforskes til fots. Her fra kjente 
Gaslamp Quarter.  

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no


  AMCAR SEMA TOUR                                                                                  2. - 15. NOVEMBER 2021

9     w w w . a m c a r . n o

  4 ekstradager i forkant av turen... 
Mandag 1. november 
Kjøreturen fra San Diego tar oss gjennom ørkenen nordøst 
mot Las Vegas. Du kan velge å kjøre korteste vei eller via Palm 

Springs, Joshua Tree og Needles. Dette er en spennende 

kjøretur gjennom ørkenen. Programheftet som sendes ut før 

avreise, vil inneholde GPS-adresser og rutebeskrivelser for 

begge veialternativer.

Tirsdag 2. november 
Fridag i Las Vegas til sightseeing, shopping, banekjøring med 

bil eller andre aktiviteter. De som vil, kan også få med seg 

første dag på SEMA. 

I dag starter den offisielle delen av SEMA-turen, og 

hovedgruppen fra Norge ankommer Las Vegas om kvelden. 

San Diego-attraksjoner

San Diego Automotive Museum
En mindre samling klassiske biler.

Air and Space Museum 
anbefales om du har interesse for fly 
og romfart.
http://www.sandiegoairandspace.org

Seaworld 
kjenner de fleste fra Orlando, Florida, 
men her i San Diego finner man også 
denne kjente vannparken - spennende 
både for voksne og barn. 

Legoland 
er ikke bare i Danmark. Har du med 
barn, kan du besøke Lego-land i 
California. 

Midway Aircraft Carrier 
er et flytende museum hvor du 
kommer ombord i hangarskipet som 
var i tjeneste fra 1945 til 1992. Her 
kan du vandre både over og under 
dekk og inspisere 29 fly og ulikt utstyr. 
http://www.midway.org

Mexico 
Leiebilselskapet tillater ikke at vi tar med 
leiebilen over grensen til Tijuana, Mexico.  
Man kan allikevel dra over grensen på en 
kort dagstur med shuttle eller til fots. 
Reiseleder har informasjon om hvordan 
dette gjøres trygt og praktisk.

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
http://www.sandiegoairandspace.org
http://www.sandiegoairandspace.org
http://www.midway.org
http://www.midway.org
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 D a g  f o r  d a g - p r o g r a m   A M C A R  S E M A - t u r  2 0 2 1

Ting å få med seg i Las Vegas

Shelby-museet og Shelby-fabrikken
So Cal Speed Shop

Nostalgia Street Rods
Fonteneshowet ved Ballagio

High Roller pariserhjul ved The Linq 
Gondolferd på Venetian

Romersk luksus på Cesars Palace
Berg- og dalbane på New York, New York

Outlet malls med merkevarer til lavpris
Fremont Street og gamle down town

Mob Museum
Neon Museum

Baneracing på SpeedVegas

Tirsdag 2. november - 
Turstart med ankomst Las Vegas

Avreise fra Norge med ankomst i Las Vegas om kvelden. 

Enten du reiser fra Gardermoen, Stavanger, Bergen eller 

Trondheim, vil vi booke en best mulig flyrute. Utreise fra 

disse flyplassene er inkludert i prisen. Vi kan også booke 

fra andre flyplasser etter ønske.

Reiseleder/reisekoordinator møter deg på flyplassen når 

du lander. Leiebilsenteret ligger inne på flyplassområdet 
et stykke fra ankomstterminalen. Her henter vi leiebilene 

og kjører til hotellet. Hotellet ligger få minutter unna 

flyplassen, på selve strip ́en, Las Vegas Boulevard. Du 

finner en stor parkeringsgarasje bak hotellet. 
Benytt gjerne anledningen til å bli litt kjent. Har du lyst, 
ta en tur ut på strip ́en, 
hovedgaten, og se på 

folkelivet.
De som har vært med på 

ekstradagene i forkant, er 

allerede på plass i Las Vegas.

Omvisning på Shelby-museet

Nostalgia Street Rods

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Onsdag 3. november  -
Las Vegas - SEMA Show

Frokost inntas hver morgen på individuell basis, 
enten i hotellets buffet eller på egnet 
frokostrestaurant. 

Kl 09:00 ! Samling i resepsjonsområdet på 

hotellet for utdeling av SEMA-billetter og 

informasjon fra reisekoordinator/reiseleder. 

Deretter tar vi shuttlebussen eller monorailen til 
Convention Centeret og SEMA-show. Vi blir på 

SEMA så lenge vi ønsker utover ettermiddagen 

og reiser tilbake til hotellet etter eget ønske.

SEMA Show har et enormt utvalg av deler og 

utstyr. SEMA er en bransjemesse, og det er 

ikke lagt opp til direktesalg til sluttbruker

SEMA - Specialty Equipment Market Association 
SEMA Show avholdes hvert år på Las Vegas Convention Center. SEMA er en bransjemesse som 

besøkes av mer enn 100.000 deltakere fra hele verden. Her vises det nyeste av deler og utstyr. 

Messen er ikke åpen for det generelle publikum. AMCARs medlemsturer til SEMA har alltid vært 
populære, og hver høst reiser en stor gruppe amcarmedlemmer til Las Vegas. 

Programmet som sendes ut til 
alle påmeldte i forkant av turen, 
vil ha GPS-adresser til hoteller 

og attraksjoner, biltreff og 

shopping-malls, samt forslag 

til ting å få med seg, som f.eks. 

Universal Studios eller Disney 

Land.

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
http://en.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas_Convention_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas_Convention_Center
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Torsdag 4. november -

SEMA Show eller Grand Canyon
Reiseleder er tilstede i resepsjonen etter frokost for å 

svare på spørsmål og komme med tips om 

attraksjoner i Las Vegas, Grand Canyon-besøk og 

andre spennende ting å få med seg. 

Dagen er avsatt til SEMA-show eller andre aktiviteter.

Shelby Museum 
Carroll Shelby Museum flyttet for noen år 

siden til ny adresse og større og finere lokaler 

på sørsiden av byen. Besøk og omvisning på 

fabrikken og museet hører med. 

Show og konserter
Få byer kan måle seg med Las Vegas når det 
gjelder konserter, musicals, stand up 

komedie show, magic shows og storslagne 

“Vegas Production Show”. De få dagene vi er 

i byen, kan vi være heldige og få oppleve 

flere kjente artister. 

I tillegg kan du få med deg verdenskjente 

oppsetninger som Blue Man Group, David 

Copperfield, KA, Michael Jackson ONE, 
Beatles Love, Rock of Ages og Million Dollar 

Quartet, for å nevne noen få. Disse showene 

er “world class” og opplevelser uten 

sidestykke.  

Alle de store casino-hotellene har 

nattklubber av ypperste klasse. Når vi 
nærmer oss avreise fra Norge, vil vi sjekke 

oppdatert program for konserter. De som 

ønsker det, får da mulighet til å dra på 

konsert eller show.

Banekjøring med Corvette C7 Z51, Shelby 

Mustang eller diverse Exotic Cars kan bookes

Omvisning på Shelby-fabrikken

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Torsdag 4. november, forts... 

Helikopter 
Tours
Mange benytter 
anledningen til å 
ta en helikoptertur 
fra Las Vegas til 
Grand Canyon. Det 
er mange pakker å 
velge mellom. 
Prisene varierer fra 
kr 1.500,- og 
oppover. Kjøper 
du en av de beste 
pakkene, blir du 
hentet på hotellet 
og kjørt tilbake 
når turen er over. 
Reiseleder har mer 
info og kan booke 
billett.

Grand Canyon
Grand Canyon ligger innenfor rekkevidde for en dagstur fra Las Vegas, enten med egen leiebil 
eller med fly og helikopter. Reiseleder har informasjon både til de som vil kjøre selv  og de som 

vil dra med helikopter. 

Helikoptertur til Grand Canyon

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Fremont Street i gamle Down Town, by night.

Torsdag 4. november, 
forts... 

Kl 19:00 ! Frivillig tidspunkt 
for oppmøte på restaurant for de 

som har lyst til å bli med ut for å 

spise middag sammen. 

Denne gangen samles de som har 

lyst, på en restaurant i  “Glitter 

Gulch” i gamlebyen, ved Fremont 
Street. Her er hele 5 kvartaler 

overbygget med verdens største 

elektroniske skjerm. 12,5 millioner 

LED-lys, hele 460 meter lang. 

Fremont Street ligger ca. 15 

minutter unna med bil. Vi tar en 

taxi eller kjører leiebil. Gratis 

parkering.

Det er mange restauranter inne i, 
og rundt hotellet vårt også, for de 

som evt. ønsker å være i dette 

området.

Reality TV
Mange kjente reality TV-show har sitt utspring i Las Vegas. Her er 
tre steder du kan besøke hvor de har tilrettelagt for gjester. 
Tidspunkt for omvisning, åpningstider og GPS-adresser kommer i 
programheftet.

Pawn Stars Gold & Silver 
Pawn Shop

Counts Customs 
Counting Cars

Welder Up  

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Hoover Dam
Hoover Dam ble 
bygget i 30-årene 
og demmer opp 
Colorado River i 
den mektige Black 
Canyon. Kjører du 
ruten via Route 
66, kjører du 
forbi Hoover 
Dam. Du kan gå 
eller kjøre over 
selve demningen 
og også se det 
hele i 
fugleperspektiv 
fra den nye broen 
(hvor bildet til 
høyre er tatt). Det 
tilbys guidede 
turer mellom kl 
9:30 og 15:30 
inne i anlegget.

Utsikt mot Hoover Dam fra den nye broen over Black Canyon

Det velkjente Las Vegas-skiltet ligger 1,2 km sørover langs samme gaten som hotellet vårt.

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Fredag 5. november - Fra Las Vegas til Los Angeles 

I dag sjekker vi ut fra hotellet i Las Vegas og legger i vei mot Los 

Angeles og nye spennende eventyr. 

Kl 08:30 - 09:30  Reiseleder vil være tilstede i resepsjonen under 

utsjekk fra hotellet. Tidspunkt for utsjekk er frivillig, så lenge du 

sjekker ut før kl 11. I dag er siste dag på SEMA. Noen deltakere vil få 

med seg litt SEMA-show også i dag. 

Du kan velge om du vil kjøre direkte til Los Angeles og Huntington 

Beach eller kjøre via Hoover Dam og deler av Route 66 via Kingman 

og Needles mot Los Angeles og Huntington Beach. I programmet 
som sendes ut like før avreise, finner du veibeskrivelser og GPS-
adresser. 

Om du kjører korteste vei til Los Angeles, 
anbefaler vi fredagstreffet mellom kl 16:00 og 

20:00 i sentrum av Garden Grove, ca 20 

minutter fra hotellet. Mange velger å spise på 

Elvisrestauranten Azteca, som ligger midt i 
gågaten hvor biltreffet foregår. 

Kjøre Route 66 mot Los 
Angeles
Mange benytter anledningen til å 

kjøre deler av gamle Route 66 fra 

Kingman via Needles til Barstow og 

videre mot LA. Dette er en fin og 

spennende rute som tar deg over 

fjellene via den gamle gruvebyen 

Oatman og videre mot Golden 

Shores og Needles California. I 
programmet som alle deltakerne 

får før avreise, vil det være en 

detaljert beskrivelse av ruten med 

GPS-adresser hele veien. 

Den gamle gruvebyen Oatman langs Route 66 i vestlige Arizona

Route 66 

http://www.amcar.no
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Huntington Beach, California

Kjøretid fra Las Vegas til LA
Korteste vei: Drøye 4 timer.

Via Kingman og Route 66:  ca. 7 timer eller mer.

http://www.amcar.no
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Lørdag 6. november -
Los Angeles - Huntington Beach

Grytidlig, kl 05:30, samles bilentusiaster med hotrods og 

muskelbiler, originalbiler og customs på parkeringsplassen 

utenfor en lokal Donut-sjappe ikke langt fra hotellet. Dette 

er et lite treff som vi i høyeste grad anbefaler at du får med 

deg. Magisk! 

Normalt er det mellom 10 og 15 biltreff hver helg i Los 

Angeles-området. Programmet som sendes ut like før 

avreise, vil ha GPS-adresser til helgens treff.

Mange benytter anledningen til å besøke Classic Industries 

på Huntington Beach, som har stort utvalg av reprodeler til 
GM og Mopar, eller besøke andre forretninger relatert til bil. 
I programmet som sendes ut før avreise, vil vi liste opp GPS-
adresser både for de som skal til bilrelaterte steder eller 

planlegger en tur til Universal Studios eller Disney Land.

Kl 19:00! Samling for de som har lyst å spise middag 

sammen. 

Hver eneste helg, hele året, er det et 10-talls biltreff i LA-området. Noen er ganske store, andre er små 

cruise-inns. I programmet som sendes ut like før avreise, vil vi liste opp mange av treffene som går av 

stabelen mens vi er i området.

Bilrelaterte attraksjoner i LA

Petersen Automotive Museum
Åpent kl 10:00 - 18:00.  Stengt mandager.

Wally Parks NHRA Motorsports 
Museum. Åpent onsdag - søndag kl 
10:00 - 17:00. 

Classic Industries 
Åpent 08:00 - 17:00. Stengt søndager.

Original Parts Group 
Åpent 07:30 -17:00 (15:00). Stengt 
søndager.

Programmet som sendes til alle 

deltakerne før avreise, vil inneholde GPS-
adresser til bilrelaterte og mer 

turistmessige attraksjoner og 

severdigheter i tillegg til adresser for 

shopping.

http://www.amcar.no
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Søndag 7. november -

Los Angeles, Huntington 
Beach

Kl 09:00! Reiseleder vil være 

tilstede ved resepsjonen på hotellet 
for å svare på spørsmål. 
 

Også i dag er det mange bilrelaterte 

aktiviteter, eller du kan besøke kjente 

landemerker som Hollywood, 
Universal Studios og Disney Land, 
med nye Cars Land etter filmen Cars 

(Biler, på norsk).

Legendariske Petersen Automotive 

Museum, som fikk en fullstendig 

ombygging i fjor, er vel verdt et 
besøk. 

Wally Parks NHRA Motorsports 

Museum. Museet har en fantastisk 

utstilling av kjøretøyer som på en eller 

annen måte er unike i racing-
sammenheng.

Petersen Automotive Museum 

Petersen Automotive Museum ligger sentralt i Los Angeles like 

nedenfor Hollywood, Sunset Bouldvard og Santa Monica 

Boulevard. Museet er et av USAs største bilmuseer og bygget har 

nylig gjennomgått en 40 millioner dollars renovering. Museet 
åpnet i desember 2015 etter å ha vært stengt i over ett år mens 

renovering og ombygging har pågått. Den største og mest 
iøyenfallende endringen er byggets fasade, som nå består av over 

100 tonn med blanke stålbånd. Også innvendig er det store 

endringer. 

Museet er oppkalt 
etter 

grunnleggeren, 
Robert E. Petersen, 
som var mannen 

bak Hot Rod 

Magazine, som han 

utgav første gang i 
1948. Senere kom 

andre publikasjoner 

som Car Craft, Rod 

& Custom, Sports 

Car Graphic og 

Motor Trend, pluss 

andre blader innen 

andre sjangere. 

Petersen-museet er 

et “must” for alle 

bilinteresserte som 

besøker Los 

Angeles. 

Walk of Fame

http://www.amcar.no
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Søndag 7. november, forts... 
Mange tar en tur opp til Hollywood 

Boulevard. Her finner vi alle 

stjernene på fortauet og filmhistorie 

på hvert gatehjørne. Her er kjente 

steder som Mel's Drive-In, Chinese 

Theater og Codak Theater, kjent fra 

Oscar-utdelingen. 

Vi anbefaler også en tur langs 

Mulholland Drive med stopp på 

utsiktspunkt mot downtown LA og 

Hollywood-skiltet. http://
www.lamountains.com/parks.asp?
parkid=37

Santa Monica Beach Pier - The End of Route 66

Hollywood fire truck

Utsikt fra Mulholland Drive

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
http://www.melsdrive-in.com/
http://www.melsdrive-in.com/
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http://www.lamountains.com/parks.asp?parkid=37
http://www.lamountains.com/parks.asp?parkid=37
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Mandag 8. november - Lone Pine
Kl 08:00! Frivillig tidspunkt for frokost.
Kl 09:00! Samling i resepsjonsområdet for informasjon om 

dagens etappe. 

 I dag forlater vi Los Angeles-metropolen og kjører først langs 

Highway One nordover mot Venice Beach og Santa Monica. De som 

ikke tidligere har besøkt Santa Monica Beach, anbefales å gjøre en 

stopp for å ta den berømte stranden i nærmere øyesyn. 

Videre kjører vi mot Palmdale og 

Indian Wells. Derfra kjører vi 
Highway 395 mot Lone Pine. 

Langs veien nordover ser vi de 

mektige Sierra Nevada 

Mountains, som en vegg mot 
vest, høye og 

ugjennomtrengelige. Lone Pine 

er en bitteliten by, med en 

hovedgate og to-tre kvartaler på 

hver side. Alle butikkene ligger 

langs hovedgaten. Etter 

middagen samles de som 

ønsker, på en lokal saloon.

Hovedgaten i Lone Pine

Highway 395 på østsiden av Sierra Navada-fjellene

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no


  AMCAR SEMA TOUR                                                                                  2. - 15. NOVEMBER 2021

22     w w w . a m c a r . n o

Tirsdag 9. november - 

Lake Tahoe 
Kl 08:00! Frivillig tidspunkt for 

frokost.
Kl 09:00! Samling i 
resepsjonsområdet med råd og tips fra 

reiseleder om dagens etappe, som går 

videre nordover langs Highway 395 mot 
Independence, Bishop og Mono Lake. 

Stedene vi skal besøke de neste to 

dagene, er utrolig fasinerende, omgitt av 

fantastisk natur, langt utenfor allfarvei.

De som vil, kan gjøre en spennende 

avstikker til spøkelsesbyen Bodie, en wild 

west gullgraver boomtown som vokste 

frem på 1860-tallet, men som ble 

fraflyttet allerede før andre verdenskrig.

Kveldens stopp er det populære 

utfartsstedet Lake Tahoe. 

Bodie, en ekte spøkelsesby

Langs Highway 395

Forlatt bar i Bodie

http://www.amcar.no
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Lake Tahoe
Lake Tahoe ligger på grensen mellom California og Nevada på 

1.900 meters høyde. Innsjøen er over 500 meter dyp og ligger 

idyllisk til med fjell på alle kanter. Vannet er kjent for å være 

krystallklart, og Lake Tahoe er et yndet utfartssted både 

sommer og vinter. Her finner vi alpinanlegg, hoteller og 

hytteområder. Hjulbåten “Tahoe Queen” tar gjester med ut på 

innsjøen og gjør ofte en tur innom naturskjønne “Emerald Bay”. 

Onsdag 10. november 

Carson City, Virginia City og 
Reno

Kl 08:00 ! Frivillig tidspunkt for 

frokost.

Kl 09:00! Samling utenfor 

resepsjonen for informasjon om 

dagens etappe. De som vil, får bli 
med på båttur på Lake Tahoe før vi 
fortsetter mot Carson City og 

Virginia City, før siste etappe mot 
Reno. 

Ekte Western-by, Virginia City

http://www.amcar.no
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Torsdag 11. november -

Vacaville, Fairfield og 
Napa
Kl 08:00 ! Frivillig tidspunkt 
for frokost.

Kl 09:00! Samling utenfor 

resepsjonen for informasjon om 

veivalg mot Fairfield like ved Napa 

Valley. Mange benytter seg av 

muligheten til å besøke Summit 
Racing i Sparks, like utenfor Reno. 

Vi kjører interstate 80 vestover og 

stopper ved Donner Pass før turen 

går videre mot Sacramento. Lunsj 
inntas underveis. Målet for dagen 

er Fairfield like ved Napa Valley.

Her blir det mulighet for 

omvisning på vingård eller 

bryggeri eller å bli med Napa 

Valley Wine Train. Dette er et tog 

fra 1915 som går gjennom dalen 

og passerer mange av vingårdene. 

Ombord i toget serveres 

gourmet-måltid (begrenset antall 
plasser - deltakerne får mulighet 
til forhåndspåmelding). 

Reno, Nevada

Reno sett fra Sparks

Summit Racing

Gino Miles’ 16 fot høye statue av druepresser i Napa

http://www.amcar.no
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Vacaville, Fairfield og Napa 
Valley.
Vest for Sacramento ligger Vacaville og 

Fairfield ikke langt fra Napa Valley. Her finner 

vi outlet malls og shopping, og de som tar 

turen innom Napa, får oppleve USAs 

vindistrikt nummer én. Napa har klimatisk 

meget gunstige forhold for dyrking av 

vindruer. Dette har gjort Napa til et attraktivt 
område for vinproduksjon. Vindruer har blitt 
dyrket her siden midten av 1800-tallet, og i 
dag finnes det over 500 ulike vinprodusenter/
vingårder i Napa Valley. Kjente navn som 

Robert Mondavi, Fetzer, Kendall-Jackson, 
Gallo og Beringer vil flere dra kjensel på. 

Mange av vingårdene har omvisninger og 

tilbyr vinsmaking for publikum. Vintoget som 

går gjennom dalen, er også meget populært. 
Ombord i toget blir det servert gourmetlunsj 
eller -middag og selvsagt også vin. Mange 

nordmenn husker TV-serien Falcon Crest fra 

80-tallet. Handlingen i serien var lagt til en 

vingård i Napa Valley.

Fredag 12. november -

San Francisco

Kl 08:00 ! Frivillig tidspunkt for frokost.

Kl 09:00! Samling utenfor resepsjonen for de 

som har spørsmål om dagens program. Noen velger 

å kjøre direkte til San Francisco, mens andre ønsker 

å få med seg en tur i Napa Valley først. 

Gatescener fra Napa Valley

Napa Valley Wine Train

Omvisning på vingård i Napa Robert Mondavi Winery

http://www.amcar.no
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Fredag 12. november -

San Francisco, forts...
Vi anbefaler å kjøre over Golden Gate 

Bridge på vei inn mot byen. Stopp 

gjerne før selve broen og kjør opp i 
åssiden på nordvestsiden av broen 

langs Conzelman Road. Her finner du 

fine utkikksplasser hvor du kan 

stoppe og nyte utsikten og ta bilder. 

Når vi ankommer hotellet i San 

Francisco, sjekker vi inn fortløpende. I 
kveld vil mange benytte anledningen 

til å besøke berømte Fishermans 

Wharf og områdene rundt Pier 39. Her 
finnes et stort antall restauranter.

Cable Cars opp San Francisco's bratte gater

http://www.amcar.no
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Goodguys Rod & Custom 
Goodguys Rod & Custom Association 

er en organisasjon med over 70.000 

medlemmer og en stab på 30 

personer. Hvert år arranger Goodguys 

over 20 store treff over hele USA. Det 
aller første Goodguys-treffet ble 

arrangert i Pleasanton utenfor San 

Francisco i 1983. De siste årene har 

det vært arrangert fire årlige treff her. 

Goodguys hovedkvarter ligger også i 
Pleasanton. 

Treffene samler amerikanske rods, 
customs og originalbiler, stort sett fra 

årsmodell 1972 og eldre. På mange av 

treffene er det også en egen “car 

corall”, hvor deltakerne stiller ut biler 

til salgs. I tillegg har flere av treffene 

vintage dragracing på bane og/eller 

autocross på asfaltbane 

(parkeringsplass). 
Treffene er svært populære; de fleste 

treff har over 2.000 deltakende biler. 

AMCARs medlemsturer er ofte innom 

Goodguystreff på ulike steder i USA.  

Lørdag 13. november  -

Pleasanton og San Francisco

Kl 09:00! Reiseleder vil være tilstede i resepsjonsområdet 
for å svare på spørsmål.

Dagen er avsatt til Goodguys-treff. Treffet har over 2000 biler i 
utstilling, eget område for biler til salgs, swap meet og 

konkurransekjøring på asfalt.

Vi reiser tilbake til byen etter eget ønske. I kveld kan de som 

vil, være med ut og spise.

Fra Goodguystreff i Pleasanton

Fra Goodguystreff i Pleasanton

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no


  AMCAR SEMA TOUR                                                                                  2. - 15. NOVEMBER 2021

28     w w w . a m c a r . n o

Søndag 14. november - 

San Francisco

Kl 09:00! Samling i resepsjonsområdet 
for informasjon om attraksjoner å få med 

seg i San Francisco.

Dagen er avsatt til Goodguys-treff eller San 

Franciscos mange attraksjoner som f. eks. 

fengselsøyen Alcatraz, hvor kjente skurker 

som Al Capone, Bird Man og Machine Gun 

Kelly i sin tid sonet. I dag er fengselsøyen 

godt bevart, og er et populært mål for 

tilreisende. Det går båt ut til Alcatraz, 
og de som har kjøpt billett, får med 

seg hele historien, fortalt av de som 

var der mens fengselet ennå var i 
drift. Vi vil sende ut informasjon med 

mulighet for forhåndsbestilling av 

billetter. Tur med Alcatraz-båten 

pleier å bli utsolgt god tid i forveien.

Kjente landemerker som Golden Gate 

Bridge er få minutter unna, likeså 

berømte Lombard Street, den kronglete 

gaten i et av de bratteste partier av 

denne spennende byen. Cable cars går 

opp og ned gatene, og Den Norske 

Sjømannskirken er også i nærheten. 

Det vil også være mulighet for besøk på 

kjente Blackhawk Collection eller 

Academy of Art University Automobile 

Museum. Roy Brizio Street Rods er også 

innen rekkevidde. 

Fishermans Wharf i San Francisco

San Francisco
- Golden Gate Bridge
- Alcatraz Island
- Fishermans Wharf
- Lombard Street
- Cable Car Ride
- China Town
- Den Norske Sjømannskirken

Lombard Street i San Francisco

Alcatraz-fengselet 

http://www.amcar.no
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Pris og påmelding
Turen koster kr 20.990,- pr. person når to deler bil 
og rom. Turpakken inkluderer flybilletter, SEMA-
billett, leiebil med fri kilometer og forsikring, samt 
alle hotellnetter. Mat, bensin og inngangsbilletter til 
enkelte attraksjoner dekkes underveis av den 

enkelte. Det er lagt opp til at to og to deler leiebil og 

hotellrom. 

Enerom, egen bil, flere i samme bil, endrede 

utreise- og hjemreisedatoer kan bookes. Barn og 

tenåringer som deler rom og bil med foreldrene, 
betaler kun flybillett pluss et tillegg for ekstra 

person på hotellrommet, totalt kr 9.990,- pr. barn/
tenåring.

Ved påmelding får du en depositumgiro på kr 

2.500,- pr. person. Beløpet trekkes fra på 

sluttfakturaen. Sluttfaktura sendes med forfall 4 til 
6 uker før avreise. Forbehold om pris- og 

programendringer. 

Påmelding: Hopalong Travel AS, 
tlf 73 43 66 05 eller kjetil@hopalong.no

Mandag 15. november - Hjemreisedag

Hjemreisedag fra San Francisco.

Vi sjekker ut fra hotellet og kjører til flyplassen. 

Leiebilene skal leveres på flyplassområdet. Reiseleder 

vil være tilstede ved bagasjeinnsjekkingen på 

flyplassen. 

Ankomst i Norge 17. november. 

Forbehold om endringer i programmet.

T R A V E L

Spørsmål og svar 
Reiseleder/reisekoordinator? - Reiseleder/
reisekoordinator er med hele veien fra du lander på 

flyplassen i USA til du sjekker inn igjen før hjemreisen. 

Underveis avgjør du selv når og hvor du vil følge 

reiseleder. 

Leiebil? - I utgangspunktet to personer pr. bil. Er man tre, 
fire eller flere som ønsker å kjøre sammen, kan vi booke 

minivan, SUV eller van. Kjøringen pleier å gå smertefritt. 
Amerikanerne er høflige i trafikken, og skiltingen er god. 

Trenger jeg GPS? - Du kan kjøre etter kart, men de fleste 

velger GPS. Kan leies når du henter ut leiebilen, eller du 

kan kjøpe din egen for ca. $100.

Hva bør jeg pakke? - Minst mulig! Koffertene pleier å bli 
mer enn fulle før hjemreisen. 

Valuta? - Du trenger ikke ta med dollar fra Norge. Bruk 

minibanker underveis.

Betale med kort? - Selv om kontanter godtas overalt, 
betaler mange gjerne restaurantbesøk og varekjøp med 

kredittkort (som ikke trekkes fra din bankkonto, men 

hvor du mottar regning fra kredittkortselskapet). For 

uttak av kontanter i minibank er det vanligvis mest 
lønnsomt å bruke minibankkort, hvor din norske 

bankkonto belastes.

Kriminalitet? - Generelt ikke noe problem på de steder vi 
ferdes. 

110 Volt? - Ja, du trenger overgangsadapter som fås 

kjøpt “overalt”. Ta med billader for mobilen. Glem 

hårføneren hjemme. 

Ringe fra norsk mobil? - Går fint. Sjekk 

utenlandssatsene for din mobilleverandør.

Internett? - De fleste hoteller har fri wifi. Ofte er det 
gratis nett på restauranter. I det siste har noen norske 

mobilleverandører tilbudt rimelig datatrafikk også i 
utlandet. Noen kjøper “personal hot spot” eller simkort for 

iPad for å ha mobil nettilgang.

Dårlig i engelsk? - Intet problem. Med et smil, litt 
gestikulering og godvilje kommer du langt. Reiseleder er 

til stede ved henting av leiebil, inn- og utsjekk, etc. 

Vaksine? - Ikke krav til reisevaksine for USA. 

Visum? - Nei, norske statsborgere trenger generelt ikke 

visum for å reise til USA, men du må registrere passdata 

online før avreise (ESTA-registrering). Mer informasjon 

finner du på www.usa.no Vi hjelper til med veiledning. 

http://www.amcar.no
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Tekst, foto og layout: Kjetil Sveistrup
www.hopalong.no

Ekstradager før turstart 
Reiseleder møter deg på flyplassen. Pris inkl. hotell og leiebil, kr 2.990,-. 

Fredag 29. okt: ! Avreise til Los Angeles. Innsjekk hotell Huntington Beach.

Lørdag 30. okt: ! Fridag, treff og attraksjoner Huntington Beach/Los Angeles.

Søndag 31. okt:! Kjøre kystveien til San Diego.

Mandag 1. nov:! Attraksjoner i San Diego. 

Inkluderer SEMA-billett, fly, alle hotellnetter og leiebil med forsikring og fri 
km under hele oppholdet.

Tirsdag 2. nov: ! Avreise til Las Vegas. Innsjekk Hotell.
Onsdag 3. nov:! SEMA Show i Las Vegas.

Torsdag 4. nov:! SEMA Show eller utflukt til Grand Canyon.

Fredag 5. nov: ! Avslutning SEMA Show. Kjøre til Huntington Beach/Los 

! ! Angeles. Alternativ kjørerute via Route 66.

Lørdag 6. nov: ! Treff og attraksjoner i Los Angeles.

Søndag 7. nov: ! Treff og attraksjoner i Los Angeles.

Mandag 8. nov: ! Kjøre til Lone Pine.

Tirsdag 9. nov: ! Kjøre til Bodie og Lake Tahoe.

Onsdag 10. nov:! Kjøre til Carson City, Virginia City og Reno.

Torsdag 11. nov:! Kjøre til Vacaville, Fairfield og Napa..

Fredag 12. nov:! Kjøre til San Francisco.

Lørdag 13. nov:! Goodguystreff Pleasanton ved San Francisco.

Søndag 14. nov:! Goodguystreff eller sightseeing i San Francisco.

Mandag 15. nov:! Hjemreisedag.

Tirsdag 16. nov:! Ankomst i Norge.

amcaramcar                              
SEMA- OG GOODGUYS TOUR

T R A V E L

Informasjon: 
 Hilberg Ove Johansen, 

hilberg@amcar.no, 
tlf 72 89 60 00

  

 Kjetil Sveistrup, 
kjetil@hopalong.no, 

tlf 73 43 66 05

SEMA- og Goodguys Tur 2021, kr 20.990,-
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