
Californien
Rejsetips

Denne liste af rejsetips er både tips fra min families år i Californien og  lidt fra Mortens 
og hans kærestes tre ugers lange road trip. 

Håber I vil finde vores tips inspirerende, hvor end jeres tur går til I Californien og 
nationalparkerne. Nyd det. Her er er så ufatteligt smukt. 

Rigtig god tur J

Leadbetter beach SB

Los Angeles

Sequoia træer

Udsigten fra Angels Landing - Zion

Street art Venice

Wind caves SB



Nationalparker

Det koster 30-35$ at besøge hver nationalpark, så hvis man planlægger at besøge mindst tre, kan det 
bedre betale sig at købe et årskort til 80$. 
Overnatninger inde i nationalparkerne, hvis man vil sove i telt kræver wilderness permits, som skal bestilles 
i forvejen. Hoteller i og omkring nationalparker skal bestilles i god tid. Det kan anbefales at bestille noget 
meget tæt på parkerne, da man i forvejen kører en del. 

Sequoia
Her ser man Sequoia træer  og smukke bjerge. Det er en utrolig smuk natur. General Sherman Tree 
(verdens største træ) så kan man godt føle sig lille J Vær opmærksom på at fra man kører ind i 
nationalparken til man kan stoppe ved nogle af de mange trails, træer og udsigtspunkter, er der ½ times 
kørsel. Parken hænger i nord sammen med Canyon National Park.
Gå evt. Big Baldy Trailhead, Morro Rock Trail og Baylies trail.

Death Valley
Sand Dunes – smukke sand banker. Man kan gå en kortere tur her
Bad Water Area – meget specielt og smukt
Golden canyon loop trail – en vandretur på ca 2-3 timer. Ubeskrivelig smuk. Klart et must!
Artist Drive – et smukt malerisk udkigspunkt med specielle farver som en palette på bjergsiden
Zabrauski point – et smukt udkigspunkt med en helt særlig udsigt over bjergene. Tag herop ved solopgang, 
der er mange mennesker, men stille og en særlig oplevelse
Dantes View - et meget højt udkigspunkt med en anden helt særlig udsigt over dalen og uden ret mange 
mennesker, hvis du kommer tidlig morgen

Overnatning:
The Ranch – Ok sted med pool og ok værelser (dog lidt slidt). Drop deres restaurant. Maden er meget 
kedelig!

The Inn er et lækkert hotel tæt på The Ranch og i deres restaurant spiser man virkelig godt - top service. 

Death Valley - Sand Dunes Death Valley – Zabrauski Point Sequa

https://www.nps.gov/planyourvisit/passes.htm
https://www.nps.gov/seki/planyourvisit/dayhikes.htm
https://www.nps.gov/deva/index.htm
http://www.oasisatdeathvalley.com/lodging/?gclid=EAIaIQobChMIpb_prLTk3wIViD9pCh0lkQtfEAAYASAAEgIyUvD_BwE


Joshua Tree
Her ser man de flere hundred år gamle Joshua Trees, som er meget specielle. Parken er virkelig smuk og 
virker som du er i det vild vest. Vi gik flere trails. De ligger tæt og er nemme at finde.
Særlige steder - Byen har virkelig sjove og fede barer og butikker. Vi spiste på en meget autentisk Diner
Overnatning: vi tog et airbnb hus, da vi var ni personer. Det var virkelig fint og tæt på parken, men lidt dyrt

Channel islands
National parken som er en ø gruppe udenfor Santa Barbara
Man sejler hertil fra byen Ventura med Island Packers. Helt særlig national park og den mindst turistede af 
alle nationalparker i USA. Her er intet andet end rå natur. Du skal have alt med derud. Der er dagsture, så 
man kan vandre nogle timer og lave picnic og tage tilbage og du kan overnatte, hvis du har det rette. 
Meget smukt!! Man kan leje kajakker og sejle derude.

Bryce canyon
Sunrise point og sunset point. Tjek hvornår solen står op og går ned, for det er helt klart værd at opleve. 
Det kaster et helt særligt lys på de unikke rød-orange klipper. Vi stod tidligt op og oplevede solopgangen 
fra sunrise point. Der var mange mennesker derude, men der var helt stille, og det var fantastisk at opleve, 
hvordan naturfænomener kan samle mennesker fra mange steder i verden. 
Hike på ”the rim”. Hike fra Sunrise Point til Bryce Point er ca. 2 km. 
Hike ned i Bryce Canyon. Der er flere muligheder – bl.a. fra Bryce Point.
Queens garden, Navjo loppe, Horsetrail

Zion
Denne nationalpark er fuldstændig fantastisk og har nogle af de mest imponerende bjerge. Byen, som har 
flere gode restauranter og små butikker, ligger lige op til parken, om man kører med gratis bus ind i 
nationalparken og til de forskellige trails. Vi besteg bl.a. Angels landing, Hop Valley trail. Vi boede på hotel 
Dessert Pearl Inn – super lækkert sted, med en skøn pool. omkranset af bjerge.
Indkøb til vandreturene m.m. kan med fordel gøres i Springdale ca. 40 min fra Zion.

TIP: Besøg ”Under canvas” en by af luksus telte der kan lejes.  Der er lækker mad og ofte livemusik

Joshua Tree Bryce canyon Channel Islands Zion Canyon

Under CanvasJoshua Tree

https://www.nps.gov/search/?affiliate=nps&query=joshua%20tree%20national%20park
https://www.nps.gov/chis/index.htm
http://islandpackers.com/
https://www.nps.gov/brca/index.htm
https://www.nps.gov/zion/index.htm
https://www.desertpearl.com/en/homepage


San Francisco
San Francisco er en vidunderlig by. Der er en helt særlig stemning her, meget stejle gader, mange skønne 
butikker, smukke bygninger og et meget diverst byliv. Man skal være opmærksom på at byen har ekstremt 
mange hjemløse, og hvis man kommer lidt uden for centrum af bymidten, så er problemet meget tydeligt. 
Vær obs på ikke at have noget i jeres bil, når I er på sightseeing eller parker på jeres hotel. Indbrud i 
udlejningsbiler er meget udbredt her!

To do’s:
Alcatraz Island. Alle besøg på øen inkluderer en Audio Tour, hvor man bliver guidet rundt i fængslet med 
headset på. Det fungerer super godt, og fængselsøen er klart et besøg værd. Tankevækkende oplevelse. 
Tag evt den første morgenafgang og sejl derud, inden der kommer for mange turister på øen. Fra båden og 
øen har man samtidig en flot udsigt til Golden Gate Bridge.  
Cykeltur over Golden Gate Bridge. Lej cykler hos Sports Basement. Kan anbefales
”Hop af og hop på bustur” – kan også varmt anbefales. Man får en virkelig god fornemmelse af byen og ser 
mange forskellige områder af byen på samlet tre timer, hvis man tager turen i et.
En tur med de gamle sporvogne. San Francisco gør brug af mange forskellige transportmidler, men særligt 
de helt gamle sporvogne er charmerende og hyggelige at køre med. Ikke blot for at komme fra A til B, men 
for at få oplevelsen i sig selv.
Muir Woods nord for San Francisco. Skøn naturoplevelse. En smagsprøve på Red Woods træer (KÆMPE 
træer) – som dog er endnu større i Sequoia
San Fransisco – POPO´s – steder hvor man kan komme op på toppen af bygningerne gratis
Noe Vally gade med unikke butikker
Ghirar delis square – hyggelig gade med gode butikker
Pier 39 – søløverne ligger i en stor bunke. Gå herned en meget tidlig morgen og mærk havnestemningen 
uden turister og hør søløverne skændes om pladserne på kajen.
Gå en tur på havnen. Der er fiskedelikatesser i boder og hele stemningen er bestemt et besøg værd.
Der er massere af jazz i San Fransisco. Tjek jazz-kalenderen på SFJAZZ.org
Giant sportsbar (lidt fra Fishermans worf)
SFMOMA - museum. Et fantastisk museum. Klart et besøg værd 

Spisesteder
• Taco-restaurant. Sjovt sted med højt tempo og god taco: Pancho Villa Taqueria. 3071 16th St, 

• Mixt. Kæderestaurant, men et godt bud på et sundt frokoststed med gode salat-bowls til ok priser. 
• Radhaus. Tysk ølbar og restaurant i nærheden af Golden Gate Bridge. Landmark Building A

• Curry Leaf - Indisk super autentisk sted og vanvittig god indisk mad
• The Italian homemade - Super autentisk Italiensk meget lækkert 
• Boudin bakery – virkeligt lækkert bageri på havnen. 

Overnatning:
Argonaut – skønt hotel ligger meget centralt på Fishermans warf

Alcatraz San Francisco Golden Gate Argonaut

https://rentals.sportsbasement.com/
https://sf.curbed.com/maps/sf-parks-private-popos-public-owned
https://www.sfgate.com/neighborhoods/sf/noevalley/
https://www.ghirardellisq.com/
https://www.sfjazz.org/
https://www.sfmoma.org/
http://curryleafinsf.com/
http://www.italianhomemadecompany.com/
https://boudinbakery.com/location/boudin-bakery-bakers-hall/
https://www.argonauthotel.com/
https://www.argonauthotel.com/


Los Angeles 
Transport i LA kan tage meget lang tid. Vælg nogle ting ud, som I gerne vil se og vær klar over at det at 
komme fra A til Z tager meget lang tid. 

To do’s:
Hollywood Boulevard – meget turistet – vi synes det kan undværes, men omvendt kan det være sjovt at 
kunne sige man har været der. Vær opmærksom på gaden er meget lang og det er kun den ene ende der 
er interessant. Den ende der ligger ved El capiatan.  
Beverly hills – kør rundt og se de vilde villaer, hvor Hollywood stjernerne bor
Hollywood Sign. Skiltet ses bedst fra Griffith Observatory. Et godt tip er at parkere bilen et sted i Griffith 
Park og hike derop. Rigtig mange turister kører helt op til observatoriet, hvorfor man kan ende med at 
holde i kø i rigtig lang tid uden garanti for at kunne parkere bilen. (Mulighed for hikes i området). 
Griffith Observatory er et besøg i sig selv
Marciano Art Foundation – kunst galleri. Helt ubeskriveligt smukt. Du kan ved at sige du er fra out of state
komme ind uden reservation. Det er gratis. Vi så den kinesiske kunstner Ai Weiwei
Getty Museum – fantastisk sted. Selve kunsten er meget tidlig europæisk kunst, men selv om man ikke 
skulle være til det så er palceringen ubeskrivelig smuk og man ser ud over hele LA. De har et cafeteria der 
er rigtig godt og ikke dyrt
LACMA – mere moderne kunst - fedt museum – klart et besøg værd
Venice beach – skønt strandpromenade med muskelmænd, barsket baner, musik og gøgl I en stor 
blanding. Et must!
Abbot Kinney Bvld. Den SKØNNESTE shopping gade med lækre spisesteder og kunstnermarked hver lørdag 
Ligger i gå-afstand til Venice beach
Santa Monica – hyggelig strandpromenade, pier og hyggelig shopping gade uden biler
Lej et løbe hjul fra Lime eller Lyft og kør langs hele strand promenaden
Street art ses på Vencie og abbort kinnyes bvl imporerende
Graffiti museum skulle være fedt 
Museet ESMoA skulle være fedt 
Hør en koncert i Hollywood bowl 
Universal Studios – Massere for film nørder, af både effekter og historier. Mange rides, de fleste i 3D (det 
kan man godt blive lidt kører-syg af) Bestil et fast-pas, det er bestemt pengene værd og I springer lange 
kø´er over.

Udsigten fra Getty Hollywood Bowl Marciano Art 

Foundation

Universal Studio

http://www.griffithobservatory.org/visiting/visiting.html
https://marcianoartfoundation.org/
http://www.getty.edu/
https://www.timeout.com/los-angeles/museums/los-angeles-county-museum-of-art-lacma
https://www.abbotkinneyblvd.com/shopping-abbot-kinney/
https://www.beyondthestreets.com/
https://esmoa.org/
https://www.hollywoodbowl.com/
https://www.universalstudioshollywood.com/


Los Angeles fortsat:

Disneyland California – Bedste til børn mellem 5-15 år. Ægte Disney stemning, men lange kø´er og servicen 
er ikke i top.  
Six flags – De vildeste rutsjebaner. Her kommer man højt, rundt og hurtigt ned. Fast-pas er dyrt men man 
slipper for kø´en, som kan være meget lang. Vælg en hverdag uden for sæsonen hvis I kan.
Petersens Automotive Museum er et mekka for bil-elskere i alle aldre. Her er samlet over 300 af de mest 
ikoniske biler fra de alle første til dem der kommer. 

Overnatning i LA:
Shutters on the beach – LUKSUS 
Channel Road inn – ser så hyggeligt ud 
HI USA - HOSTEL – KUN to stjerner – men cool, rent og helt OK
The Rose Hotel Venice Beach – skulle være rigtig godt og billigt 
Jamacia In – et rigtig godt hotel, til en fornuftig pris, som ligger tæt på lufthavnen og tæt på Venice beach. 
Roligt med strand og pool. Man spiser virkelig godt på restauranten i hotellet

Spisesteder: 
Pas på med at spise på promenaden på Venice – meget turistet og ikke særlig god mad

I Santa Monica er der mange virkelig mange lækre spise steder. 
Shutters by the beach har virkelig lækker mad – men det er dyrt

På Abbot Kinney Boulevard er der fyldt med gode steder: (tæt på Venice beach) Her blot et par stykker:
Kaffe: Intelligentsia 
Kreation: organisk, sundt, lækkert – lidt dyrt ift. portion-størrelse. Også takeaway.
Burro - tacos
Doughnuts: Blue Star. Prøv den med blåbær + basilikum 
Is: Handcrafted Icecream - Salt & Straw
The Butchers daugther – Fedt sted og lækker mad
Rose café MEGA skønt sted og super lækker mad! 

Petersens Auto mekka Disneyland Six Flags

Shutters on the beach HI USA - Hostel

https://disneyland.disney.go.com/destinations/disney-california-adventure/
https://www.sixflags.com/magicmountain
https://www.petersen.org/
https://www.shuttersonthebeach.com/
https://www.channelroadinn.com/guestrooms
https://www.hiusa.org/hostels/california/los-angeles/santa-monica
http://therosehotelvenice.com/
https://www.jamaicabayinn.com/?utm_source=google-local&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb
https://www.thebutchersdaughter.com/
https://rosecafevenice.com/


Las Vegas Nevada
Vores anbefaling brug max et døgn her, det er et skørt sted, men helt sikkert en by, der er sjov at opleve. 
Minder ikke om noget andet man har set!!

Overnatning: Der er masser af muligheder og det er ikke dyrt. De tjener deres penge på andre ting

San Clemente
Hyggelig by mellem San Diego og Los Angeles. 

To do’s: 
Stance Headquarter. Altid 50% rabat i deres Friends & Family Store. 
Stranden 

Spisesteder:
Poké bowls: Kawamata Seafood. Ligner ikke noget særligt udefra, men virkelig lækre poke bowls til fair 
priser. Køb dem som takeaways og tag med ned på stranden. 

San Diego
To do’s: 
Området ved Mission Bay. Både ude på den store strand og inde ved bugten. 
La Jolla Village. Ny hip bydel lidt nordpå. Helt sikkert et besøg værd. 
Shopping: Raised By Wolves. 
Outlet: Las Americas Premium Outlet beliggende ved grænsen mod Mexico. Stort, overskueligt og mange 
gode butikker. Behageligt at gå rundt i. 

Spisesteder: 
Generelt råd: spis mexicansk i San Diego, f.eks. på Fat Fish ved Mission Bay, hvor Taco Tuesday er værd at 
opleve 
Cannonball ved Mission Bay. Lækkert sushisted helt ud til stranden. Fantastisk solnedgang over stillehavet. 
Flemings Steak House 

San Clements San Degio Las VegasLas Americas Premium 

Outlet

Funk Zone SB Hekena Bakery Backyard bowls Lucky Penny

https://www.stance.com/
https://kawamata-seafood.business.site/
https://www.cannonballsd.com/


Santa Barbara: 
Vi har boet et år i Santa Barbara, som er den skønneste by og som vi er kommet til at holde utroligt meget 
af. Her er en meget afslappet, rolig, hyggelig stemning. Smukke huse, masser af skønne spisesteder, 
smukke strande og bjerge tæt på med masser af gode vandre ruter. Fordi vi har haft vores hverdag i Santa 
Barbara, fylder tips om denne by mest – men der er også tips fra vores mange weekendture og ferietid 
fordelt hen over året.

Spisesteder:
Byen er virkelig FYLDT med gode spisesteder. Kvaliteten er i top og der er noget for enhver smag.

Gå særligt på opdagelse i området Funk Zone, her er en mega fed stemning. Rå og cool industribygninger 
er lavet til virkelig skønne vinsteder og spisesteder. 
Der er i Funk Zone en hel bunke fine winerys – som er et must at udforske. Masser af lokale vine og helt 
utrolig hyggelig stemning i hele området. Ofte er der flere af stederne med udendørs live musik i 
weekenderne. Tjek kortet over området her https://funkzone.net/map-of-the-zone/ 
Her et par af vores særligt udvalgte yndlingssteder:

Nook – super cool sted og mega lækker mad. Prøv deres Lama burger – virkelig god. 

Loquita – meget smuk indretning, man kan også vælge at sidde i deres gårdhave, som også er virkelig 
hyggelig - skøn spansk mad

Les Marchands - meget lækker mad og helt utrolig hyggelig indretning. Fransk stemning. Man kan sidde 
både ude og inde. 

The Lark – lækkert. Du skal være til eksperimenterende mad. 

Lucky Penny – skønne piazzer, man sidder udenfor, ofte skal man vente på et bord. 

Helena Bakery – meget lækkert bageri, café og om aftenen efter kl 15.00 et meget hyggeligt vinsted

Winerys – her er et par eksempler på gode, men området er virkelig FYLDT af fine steder. Udforsk det selv. 

Fox Winery, Kuni Winerys, SB Wine Collectine, Paradise Springs Winery, Lama Dog Tap room

Når man går lidt længere op af State Street (Første kryds efter I er kørt under broen. Inde til venstre ved 
Gutierrez st.) ligger der et andet hyggeligt område med søde butikker og cafeer. Og her ligger også mit 
yndlings sted Yoga Soup. Alle deres yoga classe´s er gode. De har også en fin spirituel butik til, hvis man er 
til spirituelle bøger og små Buddha figurer

DÁngelo bread – skønt fransk inspireret bageri – klart et morgenmadssted at tage til eller til frokost. Men 
vær obs de lukker lidt tidligt

Backyard bowls – laver virkelig gode, sunde morgenmads skåle med lækker grød, frugt osv. (Få takeaway
og tag det med på stranden. Der er en del larm fra deres køkkenmaskiner, så ikke så hyggeligt at sidde der)

Længere oppe af State street (gaden er meget lang!):
Første del fra stranden er barer og spillesteder. Denne del er lidt kedelig om dagen. 

Lilac Patisserie – sindssygt lækre kager

Jane – virkelig dejlig restaurant (lidt dårlig akustik, så der kan være larm men god mad)

www.bouchonsantabarbara.com har virkelig, virkelig lækker mad og en utrolig god betjening.

https://nooksantabarbara.com/
http://loquitasb.com/
https://www.tripadvisor.dk/Restaurant_Review-g33045-d7007248-Reviews-Les_Marchands-Santa_Barbara_California.html
https://santabarbaraca.com/businesses/the-lark/
http://www.luckypennysb.com/
http://www.helenaavenuebakery.com/
https://dangelobread.com/contact
http://www.backyardbowls.com/
http://lilacpatisserie.com/
https://www.janesb.com/
http://www.bouchonsantabarbara.com/


H.C. Andersen dansk bageri og restaurant – dejlig dansk mad. Ejeren er en dansk kvinde, som har boet her 
i SB i måske mere end 30 år

Andre gader end State Street

Handlebar – rå cafe med kaffe/frokost  – mega cool stemning. Man skal køre dertil 128 E Canon perdido st
eller  2720 De la Vina Street. Værd at køre efter!

The Black Sheep – OK mad. Hvis du kun har kort tid I SB ville vi vælge et andet sted end dette.

Paradise cafe – god mad, meget lokal stemning. Stedet ser ikke ud af meget, men maden er lækker. 

Savoy cafe and deli – skøn morgenmad og frokost. Meget sundt og hyggelig stemning. 

Public Market – skøn stemning og lækker mad. Der er her mange forskellige madsteder og en bar. Der er 
alt fra dessert til pizza, thai, mexicansk og kaffesteder. Der er ofte mange mennesker og derfor også en del 
larm, men et cool sted og man kan også sidde ude om eftermiddagen. 

Fra Funk Zone og ned mod stranden finder I:
Goat Tree – virkelig lækker mad. Man skal kunne lide gedeost, da alt har et pift af dette. Det er meget 
lækker mad og smuk indretning. Ligger på et hyggeligt hjørne tæt ved stranden.

Mc.Connells Isbutikken – vandvittig god is

Bluewater Grill – meget lækker mad og får bord på terrassen, har man en skøn udsigt over stranden. 

Sambo – til højre nede ved stranden – et meget benyttet morgenmadssted. Helt basis amerikansk 
morgenmad. Man sidder ude og skal ofte lige vente på et bord. Betjeningen er i top, maden er traditionel.

Shoreline beach café – ligger på leadbetter beach og er et fedt sted at sidde og se på surferne. Den ligger 
for foden af College og deres stadion, som også er et besøg værd. Maden er ikke noget særligt men for en 
drink eller kop kaffe er stedet perfekt.

Petersens Auto mekka Disneyland Six Flags

Shutters on the beach HI USA - Hostel

https://andersenssantabarbara.com/
https://www.blacksheepsb.com/
http://www.paradisecafe.com/
https://savoycafe.weebly.com/
https://www.tripadvisor.dk/Restaurant_Review-g33045-d7239391-Reviews-Santa_Barbara_Public_Market-Santa_Barbara_California.html
https://www.tripadvisor.dk/Restaurant_Review-g33045-d12929278-Reviews-Goat_Tree-Santa_Barbara_California.html
https://mcconnells.com/
https://www.tripadvisor.dk/Restaurant_Review-g33045-d13448814-Reviews-Bluewater_Grill_Santa_Barbara-Santa_Barbara_California.html
https://sambosrestaurant.com/
http://www.shorelinebeachcafe.com/


Andre gode steder er:

Monyé er et godt mexicansk spisested 
Olio Limone Pizzaria
Zayoon – ser virkelig hyggeligt ud om aftenen 
Brophy Bro´s på havnen
Fish Enterprise “happy hour” 
Drunken crab
The Little door – ser fantastisk ud 
Lure 

Lidt oppe af kysten forbi College i det område, hvor vi bor:
Mesa Verde – SUPER skøn vegetarisk mad. Hyggelig meget enkel indretning. Ligger et lidt pudsigt sted. 
Men klart anbefalelsesværdigt. 

Lidt længere op af Cliff drive og ude ved vandet:
Hendrys beach boathouse – SUPER skøn mad og fantastisk beliggenhed. Det ligger på stranden og der er 
altid mange mennesker. Maden er  til frokost virkelig skøn og betjeningen så venlige. Hvis man vil derud 
om aftenen skal man klart bestille bord inden. Aftensmaden er ikke så lækker som frokostmenuen, men 
solnedgangen er fantastisk.

Brunch på Ritz-Carlton hotel er virkelig, virklig lækkert og dyrt - men det hele værd. Det ligger længere ude 
af kysten. Der er en smuk gå tur ved hotellet, så man kan bruge en halvdag her. 

To do’s i Santa Barbara:

Shopping:
State Street er shopping gaden. Der er mange butikker hele vejen op ad hele State Street. Det er 
kædebutikker og småbutikker i en fin blanding. 

Vores Yndlings butikker på State Street:
PAPER SOURCE virkelig skøn butik med kort og andre små gaveartikler
DIANI Design studio med interiør og nips 
Tjek den skøre slikbutik Rocket Fizz
World Market
Mountain air sport shop - Skøn butik helt tæt ved stranden for enden af State Street - outdoor butik
Light house shop. Lille fed skater butik sidegade til State street. 

Ynglings butikker i Funk Zonen er: 
The Blue door - FED Vintage butik

Yndlingsbutikker i det område ved  Yoga Soup:
Folio press and paperie – virkelig fin lille butik med lækre kort og nips
Riviera Towels – en utrolig lækker strand håndklæde butik

The Blue Door

Hendrys beach house

https://monyssb.com/
https://www.oliopizzeria.com/
https://www.zaytoon.com/
https://www.brophybros.com/welcome-santabarbara
https://www.enterprisefishcosantabarbara.com/
https://www.thedrunkencrab.com/Home
http://thelittledoorsb.com/
https://www.lurefishhouse.com/
http://mesaverderestaurant.com/
http://boathousesb.com/
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/california/santa-barbara
https://www.papersource.com/locations/store/ca-santa-barbara/
https://dianiliving.com/about/attachment/314beff1-b529-4e72-906e-b6b369f282c0/
http://www.mountainairsports.com/
https://www.facebook.com/lighthouseskateshop/
http://www.thebluedoorsb.com/
https://foliopressandpaperie.faire.com/brand/b_3bdluz2z/1
https://rivieratowel.com/


Dagligvarebutikker:
Ralf´s er et lækkert supermarked (svarende til Føtex i DK) 
Vons er lidt mere standard supermarked 
Lazy Acers – et meget lækkert økologisk supermarked, har mange take away færdig retter, stor lækker tag 
selv buffet, meget færdiglavet salat. Lidt dyrt men meget høj kvalitet.
Trader Joes også meget lækkert økomarked

Aktiviteter:
Santa Barbara Zoo – er virkelig hyggelig. Ikke så stor men beliggenheden er smuk. 

Botanisk have – smuk og anderledes. Meget fredfyldt sted

The Mission– tag en guidet tur. Virkelig interessant at h’re om hvordan Santa Barbara og opland blev 
etableret af missionære og ikke mindst native americans

Moxi – eksperimentarium mest for børn under 12

Santa Barbara museum – meget lille museum, nok ikke noget vi vil anbefale at bruge tid på.

Sejltur med sejlskib fra Santa Barbara havn et par timer kan varmt anbefales. Der er både morgen og 
aftenture.

Hikes. Natur skønne Santa Barbara byder på mange Hikes. 
Det er et must uanset om I har kort eller lang tid her. 

Vi har nydt hikes ved Lake Chumach, Rattlesnake Park, Lizzard Mouth, Wind caves, Seven falls, Inspirations 
point, som alle ligger i kortere afstand til byen ca 15-30 min fra centrum. Tjek for ruter her.

Parken Douglas family preserve – Den er et MUST. Her er den smukkeste udsigt fra og man ser rigtig ofte 
delfiner og hvaler herfra. Her er stille og næsten ingen turister. De lokale lufter deres hunde her. Vi kalder 
det Helenes point, fordi det var Albertes veninde Helene der viste os stedet første gang.

Santa Barbara Pier nede for enden af State Street og ud i havet er også et besøg værd. På trods af den 
virker meget turistet, er her flere skønne vinsteder, hvor man kan nyde den magiske solnedgang fra. 
Her er en særlig skøn morgen stemning, hvis I har jetlag er det et fint sted med takeaway kaffe fra Starbuck
kl. 5 om morgenen.

SB Pier Sejltur fra SB The Old MissionDouglas family 

preserve

http://www.santabarbaramission.org/
http://www.moxi.org/
https://www.planetware.com/california/santa-barbara-hiking-trails-us-ca-72.htm
http://www.santabarbaraca.gov/gov/depts/parksrec/parks/features/passiveopenspaces/douglasfam.asp


Baseball og tacos på Milpass street – her kan I leje tid til at batte i et bur for nogle få doller og bagefter 
spise god Tacos lige ved siden af. Meget autentisk.

Skydebanen – Winchester Canyon Gun Club her kan man bare komme og prøve at skyde lerduer. Det er 
virkelig sjovt og meget lokalt tjek åbningstiderne

Farmers marked er i SB hver tirsdag og lørdag. Tirsdag lukkes den nederste del State Street fra ca. kl 13.00 
og til om aftenen og hver lørdag formiddag til grønsagsmarked. Meget hyggelig stemning og lækre råvarer

Kunstmarkedet langs strandpromenaden hver søndag – meget hyggeligt at opleve. (Dog svingende kvalitet 
i de udstillede boder)

Film
Santa Barbara har mange mindre biografter. Der er nedsat hver tirsdag i alle biografer.
Arlington theater – smuk dekoreret og forestiller SB indeni. 
Granada Theater – smukt gammelt rigtigt teater

Winchester Canyon Gun Club

Baseball Cage - Milpass st. Kunst marked langs vandet

Farmers Marked

Granada Theater

http://www.eastbeachbattingcages.com/
http://www.wcgc.org/
https://www.sbfarmersmarket.org/
https://www.santabarbaraca.gov/gov/depts/parksrec/recreation/sbaacs/default.asp?utm_source=Referrer&utm_medium=JumpPage&utm_campaign=SBAACS
https://www.metrotheatres.com/location/2279/Arlington-Theatre
https://www.granadasb.org/


Andre tips i SB som man skal tjekke konkrete datoer for:
Juleparaden gennem byen, hvis man er der i den periode. Sjov at se.
Juleparaden på vandet med oplyste skibe og fyrværkeri. Virkelig fint.
Fiesta – altid i august - hele byen er forvandlet til spansk festival – virkelig en særlig fin oplevelse
Indianerfestival – august - virkelig en spændende oplevelse ved Lake Chumas, lidt svært at finde, så sørg 
for at tjekke stedet godt ud på GPSén inden i kører.
Havnefestivallen – skøn mad, men virkelig mange mennesker. Forskellige gratis ting og mulighed for at se 
mange levende fisk m.m.
Filmfestivallen – altid i februar - er en stor event og vi vil anbefale, at I køber til fx fire film. 
Halooween er stort her i byen og for amerikanerne 

Overnatning:
(Vi har jo boet i eget hus, så vi kender ikke meget til den del)
Hide away – ser fuldstændig vidunderligt ud. Ligger lidt pudsigt, tæt på alt og indvendigt ser det skønt ud
The Simpson house – Et gammelt viktoriansk bed and breakfast. Meget skøn afternoon tea og stemning i 
haven og huset,. Man føler sig hensat til 1800-1900 tallet
The Milo og Harbour in er fine hoteller ved vandet

Santa Barbaras strande er helt fantastiske:
Leadbetter beach – godt surfer spot også for nybegyndere
East beach – er er en masse vollyeball net som er til fri afbenyttelse. og lang, lang sandstrand
1000 stairs – lidt mindre kendt men utrolig fin ikke turistet strand
Arroyo Burro beach også kendt som Hendrys beach (vi kalder den hunde-stranden fordi man må have 
hunden løs, hvis man går til venstre) – Restaurant skønt sted med et lækket spisested.

1000 stairs beach

Indianer festival Juleparade på vandet I SBLedbetter Beach surf point

La Fiesta parade gennem byen

https://hideawaysantabarbara.com/
https://www.simpsonhouseinn.com/


Hearst Castle / indendørs pool Sejltur omkring Channel Island Solvand

Byer omkring Santa Barbara:

Carpenteria – Har en utrolig smuk strand og en virkelig hyggelig meget lille by med fine små 
strandbutikker. (Lidt ala Tisvilde ) 

Monticito Området Montecito er meget eksklusivt. Meget dyre butikker. Her er også en lækker lang, lang 
strand 

Hotellet Rosewood Mira Mare – meget dyrt luksus hotel. Gå gennem hotellet og gennem deres have ned 
til deres strandbar, bestil en drink og nyd havudsigten. Og observer de meget velhavende amerikanere, der 
holder ferie her.

Lotusland i Monetcito skulle være en meget smuk have, med helt særlige træer og blomster – man skal 
bestille tid i forvejen.

Outlet Premium Camarillo ligger lige ud til mortorvejen ved byen Ventura mod LA. Rigtig godt outlet. 

Hvalture – kæmpe oplevelse. Er langt billigere fra byen Ventura end fra Santa Barbara
Vi så gråhvaler, hundredvis af delfiner – bestil turen hos Island Packers.

Solvang – lille by med danske rødder. Den er ekstremt turistet, og en lidt skør oplevelse, men har faktisk 
mange gode souvenir butikker og hvis du savner dansk smørrebrød og kager, så er det stedet.

Hearst Castle. Ejet af William Randolph Hearst som stod bag flere tabloid aviser og var en ufattelig rig 
mand. Han startede på at opføre Hearst Castle i 1920 og han fortsatte byggeriet af sit drømmeslot helt 
frem til 1947

Længere op nord på ligger  flere hyggelige strandbyer:
Morro Bay – lille strandby med en god surferbutik
Carmel by the Sea - skøn lille by, dejlig stemning, utrolig lækker strand, mange gallerier og spise steder
Big sur – et fuldstændigt vidunderligt område. Med SÅ mange hikes, de er fantastiske.
Vi boede i telt på Ventana Campground. Meget smukt inde i skoven med små fine vandløb. Tjek også deres 
luksus resort. www.Ventanabigsur.com Meget DYRT – men vild luksus og en vidunderlig restaurant til. 
www.CoastBigSur.Com – mega skøn cafe på Highway one. 
www.nepenthe.com - restaurant med en fuldstændig ubeskrivelig udsigt over havet på Highway one. 

https://www.tripadvisor.com/Tourism-g32176-Carpinteria_California-Vacations.html
https://santabarbaraca.com/explore-and-discover-santa-barbara/neighborhoods-towns/montecito/
https://www.rosewoodhotels.com/en/miramar-beach-montecito/gallery
https://www.lotusland.org/
https://www.premiumoutlets.com/outlet/camarillo
http://islandpackers.com/
https://www.solvangusa.com/
http://hearstcastle.org/
http://www.ventanabigsur.com/
http://www.coastbigsur.com/
http://www.nepenthe.com/

