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Utazás 

az Egyesült Államok Nyugati Partján 
 

 

 

Előzmények: 
- Az Egyesült Államokba való beutazáshoz nincs szükség vízumra. Azonban ahhoz, hogy beléphessen 

valaki az USA-ba az utazás előtt regisztrálni kell az (ESTA) Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus 

Rendszerben, ahol sok kérdésre kell online választ adni. Ezután fejenként 14 dollárt kell átutalni 

bankkártyáról. Az átutalás után elektronikus választ kap, hogy az engedélyt megkapta-e. Ezt az engedélyt 

célszerű kinyomtatva magunkkal vinni. 

- Az USA-ba semmiféle élelmiszert nem lehet bevinni. 

- Az elektromos áram az USA-ban 117 Volt / 60 Herz. (Nálunk 230 V/50 Herz). Tehát vagy sikerül ilyen 

adaptert találni, vagy a megszokott készülékeinket átállítani. (A legtöbb telefontöltő ilyen árammal is 

működik.) 

- Árak: A termékeken található árak az Áfa-t nem tartalmazzák. Ez az Áfa nem is egységes, így elég nehéz 

vásárláskor kitalálni, hogy mennyit kell fizetnünk. 

- Az általános borravaló 15-20 % körül van. Sok esetben ezt hozzászámítják már a számla végösszegéhez. 

- Időzóna: Az időeltolódás Magyarországhoz képest (nyári időszámítás szerint) -9 óra. 

 

1. nap: (2019.10.08 K) Repülés az Egyesült Államokba, Los Angeles-be 

Utazás :                                                Budapest - Bécs,                245 km         45’       Austrian Airlines 

         Bécs - Los Angeles.         9853 km      12h20’    Lufthansa 

Ezeken a nagy gépeken, - melyek leszállás, közbenső tankolás nélkül közel 10 000 km-t, több, mint 12 órát 

repülnek – minden ülés előtt ott van egy monitor, melyen különféle filmeket lehet nézni, vagy zenét 

hallgatni stb., vagy követni a repülőgép éppen aktuális repülési adatait: 

1. 

 
Repülési magasság:             ~   11  000 m 

Külső hőmérséklet:             ~   -55 -  -60 0C 

Repülési sebesség:              ~   700 - 950 km/h 

Pontos idő az indulási helyen 

Pontos idő az érkezési helyen 

Várható érkezési idő 
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Továbbá egy térképen megmutatja, a repülőgép útvonalát és azt, hogy jelenleg hol halad a gép. 

2. 

 
 

Idegenvezetőnk a Los Angeles-i repülőtéren üdvözölte a csoportot (40 fő), majd beszálltunk a ránk várakozó 

autóbuszba, mely a szállásunkra vitt. Egyébként ez a - minden igényt kielégítő – autóbusz volt 10 napig a 

hűséges társunk, mely a szebbnél-szebb helyekre eljuttatott.  (Napi ~ 500 km) 

3.-4. 

  

 
A megtett út 

 

Los Angeles (Kalifornia) - Loughlin (Nevada) - Grand Canyon (Arizona) - Flagstaff 

(Arizona) – Monument Valley (Arizóna) - Lake Powell (Arizona-Utah) – Kanab (Utah) - 

Bruce Canyon ((Utah) – Las Vegas Nevada) - Death Valley (Kalifornia) - Bakesfield 

(Kalifornia) - Sequoia & Kings Kanyon (Kalifornia) - Modesto (Kalifornia) - San Francisco 

(Kalifornia) - Monterey (Kalifornia) – Santa Barbara (Kalifornia) – Los Angeles (Kalifornia) 
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Szállás: Los Angeles,  Hotel Saddleback. 

5. 

 
 

6. 
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2. nap: (2019.10.09.Sze) Los Angeles (Kalifornia)  

 

A várost 5 fő és több kisebb közforgalmú repülőtér szolgálja ki, ez rekordnak számít az amerikai 

nagyvárosok között. Fő reptere a Los Angeles-i nemzetközi repülőtér (LAX), a világ 5., az ország harmadik 

legforgalmasabb repülőtere, 2003-ban 55 millió utas és kétmillió tonna áru haladt át rajta. 

A város a hatalmas Dél-Kaliforniai Autópálya hálózat központjában fekszik.  

 

7. 

.  

 

 

Habár a város az óriási forgalmi dugókról és a túlmotorizáltságról hírhedt, az év legtöbb napján az utak 

nagyjából sikeresen vezetik le - a városon belül – az összesen mintegy napi 160 millió km-t közlekedő 

autóáradatot. 

Kaliforniában talán a legnagyobb illetlenség, sőt bűn a dohányzás. 1995. január 1. óta tilos a munkahelyi és 

éttermi dohányzás, 1998. óta a bárokban is betiltották, Los Angelesben pedig 2007. óta azokat is büntetik, 

akik a városi parkokban gyújtanak rá. Érdemes felfigyelni a filmekre: a manapság készülőkben 

kizárólag a „rossz fiúk” dohányoznak. 

Los Angelesben (Angyalok városa). Lakosságát tekintve az Egyesült Államok második legnépesebb városa 

New York után. A városban 3,8 millió lakos, csaknem 18 millió az agglomerációban, területileg azonban 

messze a legnagyobb, több mint 1200 négyzetkilométer.  

- Az Avila Adobe , amelyet 1818-ban épített Francisco Avila, a legrégebbi állandó tartózkodási hely Los 

Angelesben, 

- Az őslakosokat, a tongva és a csumas indiánokat a spanyolok hódító hadjáratuk során tűzzel-vassal térítették 

meg, majd Kalifornia déli részét a spanyol birodalom részének kiáltották ki 1542-ben. 

- A századfordulón, mármint 1900-ban a város lakosainak száma meghaladta a százezret, a húszas években 

fellendülő filmipar és repülőgépgyártás pedig a bennszülöttek és bevándorlók, kalandorok és szakemberek 

újabb tömegeit vonzotta a városba, amelyiknek a lakossága mindössze három évtized alatt 

megtízszereződött, és 1932-ben átlépte az egymilliós küszöböt. 

- Az első kínai bevándorlók a XIX. század derekán érkeztek a Csendes-óceán partján lévő városba. 1871-ben, 

egy esztelen vérengzésben 19 kínai férfit és gyermeket mészároltak le, és ez volt a nyugati part 

legkegyetlenebb rasszista öldöklése. 

A kínaiak – akárcsak szerte a világon – zárt közösségben élnek. Beilleszkedési készségük Kaliforniában sem 

mérhető. A mandarinon kívül más nyelvet nemigen beszélnek. 

- A Los Angeles-i Kínai negyed, mint a városnak megannyi egyéb pontja, több filmben szerepelt, sőt egy 

Oscar-díjasnak – Jack Nicholson és Faye Dunaway főszereplésével – még a címadója is volt. 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_smoking_bans_in_the_United_States#.C2.A0California
http://www.imdb.com/title/tt0071315/
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8. 

 
 

 Beverly Hils leghíresebb utcája a Rodeo Drive. A Sunset Boulevard  a filmsztárok legfelkapottabb 

lakóhelye és Holllywood Boulevard csillogása lenyűgöző 

 

9. 

 
- A városrész ma elsősorban kereskedelmi központ, éttermek és boltok sorjáznak a negyed néhány utcájában. 
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10. 

-  
- A csillagvizsgáló a város egyik jelképe. Pazar az épület, pazar a kilátás (ha épp nem úszik füstfelhőben a 

város). Nem csoda, hogy a közeli filmgyárakból gyakran jártak ide forgatásokra – megspórolandó a szállítási 

költségeket. 

Hollywood  Los Angeles városrésze. Az egész világon az amerikai filmipar központjaként ismerik. Los 

Angeles közelében egy messzire világító felirat hirdeti az amerikai filmipar fővárosát, Hollywoodot 

11. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rosr%C3%A9sz
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Filmipar&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C5%91v%C3%A1ros
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12 

 
13-14. 

       
A  Hollywoodi hírességek sétányaa szórakoztatóipar hírességeinek nevét megörökítő utcaszakaszok 

(pontosabban az ott található, csillagdíszítéses járdák) gyűjtőneve Los Angeles Hollywood negyedében. A 

sétány központja a kelet-nyugati irányú Hollywood Boulevard és az északról délre futó Vine Street 

kereszteződése. A kereszteződéstől kiindulva, a két utcán a négy égtáj felé húzódnak (helyenként az utca 

mindkét oldalán) a csillagos burkolólapokkal dekorált járdák, PL: a Hollywood Boulevardon nyugati 

irányban (1700 méter hosszan).  

A sétányon már több mint több mint 2500 – rózsaszín gránitcsillagba vésett – legenda neve olvasható. (Elvis 

Presley, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Michael Jackson.), ami időről időre bővül. Ha egy sztár 

jelentőset tett, alkotott a szórakoztatóiparban, egy csillagot kap a sétányon. 

Az első csillag 1960. február 9-én került fel és Joanne Woodwardot illette. 

A hírességek sétánya észak-déli, és nyugat-keleti irányba is fut. Azt, hogy valaki hol kapjon csillagot, semmi 

sem befolyásolja, teljesen véletlenszerű, kivéve, ha építkezés miatt, vagy nagyon különleges okokból 

kifolyólag előre kiválasztott a helyszín. 

Minden egyes csillag egy fekete gránitlapon kap helyet. Maga a csillag bronz szegélyű, rózsaszín, ötágú 

alakzat. A csillagon belül található a művész neve bronzszínben, alatta szintén bronz foglalatban a kategória, 

amiben kitűnt.  
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Magyar vonatkozású csillagok: 

Magyar hírességek  (13) 

Lugosi Béla         eredetileg: Blaskó Béla Ferenc) (Lugos, 1882. október 20. – Los Angeles, 1956. augusztus 

16.) színművész. Drakula gróf, a vámpír alakjának megformálása révén vált világhírűvé és 

a klasszikus horrorfilmek sztárjává. 

Gábor Zsazsa      születési nevén: Gábor Sári (Budapest, 1917. február 6. – Los Angeles, Kalifornia, 2016. 

december 18.)] Golden Globe-díjas magyar szépségkirálynő, modell és színésznő, a 20. 

század közepének egyik nagy szexszimbóluma 

Gábor Éva           (Budapest, 1919. február 11. – Los Angeles, Kalifornia, 1995. július 4.) magyar 

származású amerikai színésznő, komikus, énekes. 

Hajmássy Ilona   (Budapest, 1910. június 16. – Bethesda, Maryland, USA, 1974. augusztus 20.) magyar 

színésznő, koloratúr szoprán operaénekes, televíziós előadó. 

Bánky Vilma      (Budapest, 1910. június 16. –Bethesda, Maryland, USA, 1974. augusztus 20.) magyar 

színésznő, koloratúr szoprán operaénekes, televíziós előadó. 

Adolf Zukor        (Ricse, 1873. január 7. – Los Angeles, 1976. június 10.) magyar származású producer, a 

Paramount Pictures filmvállalat alapítója, a hollywoodi filmgyártás egyik létrehozója. 

Harry Houdini     született:Weisz Erik (Budapest, 1874. március 24. – Detroit, 1926. október 31.) magyar 

származású amerikai illuzionista és bűvész. Minden idők legnagyobb szabaduló és a 

modern kor egyik legnagyobb előadóművésze. George Bernard Shaw szerint a legtöbbet 

emlegetett nevek a világon: Jézus, Sherlock Holmes és Houdini. 

Lukács Pál született: Munkácsi Pál (Budapest, 1894. május 26.– Tanger, 1971. augusztus 15.) Oscar- 

és Golden Globe-díjas magyar színész.  

Peter Lorre          született: Löwenstein László (Rózsahegy, 1904. június 26. – Los Angeles, 1964. március 

23.) magyar származású amerikai színész, rendező. 

Michael Curtiz    Kertész Mihály, (Michael Curtiz), 1905-ig Kaminer Manó (Budapest, 1886. december 25. 

– Hollywood, 1962. április 10.) Oscar-díjas magyar-amerikai filmrendező. A Casablanca 

film rendezéséért kapta meg az Oscar-díj a legjobb rendezőnek elismerés 

Joe Pasternak 

William Fox        szül.: Fried Vilmos; Tolcsva, 1879. január 1. – New York, 1952. május 8.) magyarországi 

származású amerikai filmgyáros, producer, a Fox Film Corporation és a Fox West Coast 

Theatres mozihálózat alapítója. Habár 1936-ban tönkrement, 1944-ben pedig tiszteletbeli 

Oscar-díjjal jutalmazták. eladta érdekeltségeit, neve tovább él a Fox Television Network és 

a 20th Century Fox cégekben. 

George Pal          születési nevén: Marczincsak György Pál; (Cegléd, 1908. február 1. – Beverly Hills, 1980. 

május 2.) magyar származású amerikai animátor, filmrendező és producer. Hírnevét 

elsősorban a fantasy és a science-fiction műfajába tartozó alkotásainak köszönheti. Hét 

egymást követő évben is jelölték Oscar-díjra (a legjobb rajzfilmes rövid történetek 

kategóriában.1942 és 1948 

Hírességek magyar háttérrel      (10) 

Tony Curtis              - magyar szülők gyermeke, de már Amerikában született 

Jamie Lee Curtis      - Tony Curtis lánya 
Johnny Weissmuller - Szabadfalun született, sváb nemzetiségű 

Mariska Hargitay      - Apja a magyar Hargitay Miklós volt. 

Ernie Kovacs            - apja magyar, de már Amerikában született 

George Cukor           - Magyar felmenők, de már Amerikában született 

Drew Barrymore       - anyja Makó Ildikó de már Amerikában született 

Peter Falk                  - anyai nagyapja volt magyar 

Paul Newman            - magyar szülők gyermeke, de már Amerikában született 

Leslie Howard           - apja magyar, de már az Egyesült Királyságban született 
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A Grauman’s kínai színház előtt a mozivászon alakjainak kéz-és lábnyoma tekinthető meg. 

15. 

 
 

A Mann (Grauman) Kínai Színház híres udvarán több mint 200 sztár hagyta ott cementbe lépve, tenyerelve a 

láb- vagy kéznyomát, a színházteremben megannyi híres film premierjét tartották.  

 

16. 
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19. 

 
Japán ház (Los Angeles): 

20. 

 
 



12 
 

21. 

 
 

22. 
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Los Angeles belvárosa tele van óriási felhőkarcolókkal. Az  US Bank 

23.  
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24. 

 
A toronyból nem csak lifttel vagy gyalog lehet lejönni, hanem akár le is lehet csúszni 4 emeletnyit az 

épületen kívül. A csúszda az USA nyugati részének legmagasabb épületének a 70. emeletén van, 3 cm 

vastag tiszta üvegből készült, nagyon rövid, mindössze 14 méternyi. A torony földrengésbiztos. Így, egy 

esetleges rezgésnél nem dől le az a csúszda sem.  
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 Laughlin felé haladva belefelejtkezhettünk a sivatag látványába. 

25. 

 
 

Útközben a Bagdad Cafénál rövid pihenő. 

 26.. 
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Szállás: Laughlin, Harrah’s Hotel & Casino. 

 

27 

 
28 
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29. 

 A szállodákban mindenhol svédasztalos reggeli volt: Mindenki azt és annyit ehetett, amennyit csak akart.  

(Persze azért volt ennél lényegesen szerényebb kínálatú hotel is.) Az ebédet és a vacsorát mindenkinek 

magának kellett megoldani étteremben vagy Mc Donald’s jellegű gyors étteremben. Ez utóbbiból nagyon 

sok volt, a legkülönfélébbek. 

 

3. nap: (2019.10.10. Cs.)    

Útnak indultunk a Grand Canyon felé,  

30. 

 
A kanyon (eredetileg spanyol szó) sziklafalak közt húzódó mély völgy, amelyet gyakran egy folyó vájt ki. A 

legtöbb kanyon egy fennsík hosszú ideig tartó eróziójával jött létre. 

A Grand Canyon ("Nagy szurdok") a Colorado folyó által kivájt sokszínű, meredek völgyszurdok az 

Egyesült Államok Arizona államában. A Colorado folyó valószínűleg 17 millió év alatt hozta létre, 446 km 

hosszú, szélessége 6,4 km-től 29 km-ig terjed, mélysége 1200 és 1800 méter közötti (legmélyebb pontja 

1829 méter). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyol_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lgy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Foly%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C3%B3zi%C3%B3_(geol%C3%B3gia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Colorado_(foly%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szurdok_(felsz%C3%ADnforma)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arizona
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A Grand Canyon egy színes lépcsőzetes felépítésű szakadék, a világ hét természetes csodáinak egyike. A 

szakadékvölgy alján a Colorado folyó 1,7 milliárd éves kőzetbe vájta medrét. A felsőbb rétegeket  mészkő,  

homokkő, pala és gránit alkotja, ez színes mintázatot ad a meredek oldalfalaknak. A sivatagos meleg és 

száraz környezet hatására a falak meredeksége megmaradt, és nem lankásodott el. Évente kb. 5 millió 

turistát vonz a vadregényes természeti 

31. 

 
32. 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_vil%C3%A1g_h%C3%A9t_csod%C3%A1ja#Term%C3%A9szeti_csod%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Colorado_(foly%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9szk%C5%91_(k%C5%91zet)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Homokk%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pala_(k%C5%91zet)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1nit
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sivatag
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33. 

 
34. 

 
 

Életre szóló élményt nyújtott a Grand Canyon.  
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Tovább indulva átélhettük az amerikai életérzést, ahogy a legendás 66-os úton vitt minket a buszunk: 

 

35.-36. 

         
 

A 66-os amerikai országút az Egyesült Államok és a világ egyik leghíresebb országútja. Szokták „Az 

országutak anyja”, illetve „Az Egyesült Államok főútja” néven is emlegetni. 

A 66-os országút építése 1926. november 11-én kezdődött azzal a céllal, hogy összekösse a keleti és a 

nyugati országrészeket. A 2X1 sávos, csak kétirányú forgalomra alkalmas útvonal teljes egésze (Chicago - 

Los Angeles szakasz) mindössze 11 év alatt épült meg, 1938-ban már át is adták a forgalomnak. 

A teljes út eleje:                                   Santa Monica 

Az út vége:                                           Chicago 

Hossza :                                                3943 km 

 Az út mentén ekkor még sok kisváros létezett, melyek elsősorban a megnövekedett forgalomnak 

köszönhetően egyre nagyobbakká váltak, így megjelentek a nagyvárosok. Óriási jelentőséget kaptak az 

éttermek, az autósszervizek és az üzemanyag-töltőállomások. Egyre másra nyíltak meg, versengve az 

áthaladó autósok kegyeiért. 

A '60-as évek elején az államközi autópályák megjelenésével a kisebb rangú autóutak kezdtek 

elnéptelenedni, mivel az autópályákon nagyobb (120–135 km/h) volt a megengedett maximális sebesség és 

az autósok gyorsabban tudtak eljutni A-ból B pontba a kevesebb kijárat és megálló miatt. Az ilyen kisebb 

rangú utak alól a 66-os sem volt kivétel.  

Már csak turisták és megszállottak keresik fel a közel 4 000 kilométeres országút egy-egy szakaszát, vagy 

akár a teljes hosszát. 

1990-ben az államok (amelyeken áthalad) egyre inkább kezdtek rájönni arra, hogy egy óriási jelentőségű 

autóút halad át az államukon. Minden idők leghosszabb, legöregebb és egyben legzsúfoltabb autóútja 

muzeális értékekkel bír, így az országút megtartása kulcsfontosságú. Irtózatos iramban elkezdték hát az 

autóutat finoman felújítani és ezzel együtt kapta meg a Történelmi 66-os út címet is. A burkolatra elkezdték 

felfesteni a 66-os szimbólumát, valamint az állam nevét, hogy hol is tart az autópálya éppen. 
 

Az autósok elkezdtek szépen lassan visszaszivárogni az autóútra, de közülük is leginkább a fanatikusok 

illetve a megszállottak. 2008-ban a világ 100 legértékesebb létesítménye közé kapott besorolást, de a 

korábban elhagyatott részek ismét kezdtek fellélegezni: ismételten kinyitottak a töltőállomások, a motelek, a 

postahivatalok és az autósmozik. 

A múltat egy-egy kiállított régi kocsi, egy-egy jellegzetes figura és a souvenirok mérhetetlen mennyisége 

idézi és csalogatja az utast a betérésre. 

 
 
 
 
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/1926
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://hu.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
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37. 

.  

38. 

 
Motel, mely az utas igényének megfelelő szolgáltatást nyújtott 



22 
 

 

Útnak indultunk a Grand Canyon felé, Kingman-en keresztül 

39 

 
 

40 

 
Egy régi benzinkút 
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41 

 
 

42. 
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43. 

 

Felújított autósmozi  

 

Ezen az útszakaszon az egyik leghíresebb város Seligman 

 

44. 

 
Történelmi 1953-as Chrysler rendőrautó Seligman-ban 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Carthage_Route_66_Drive-in.jpg
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Szállás: Flagstaff , Hotel Super 8 

 

45. 

 
 

4. nap (2019.10.11.P)   

A Monument Valley a Colorado-fennsík egy olyan területe, melyet a westernfilmekből jól ismert vörös, 

150-300 méter magas táblahegyek és sziklatűk foglalnak el. A terület Arizona és Utah állam határán, a 

Colorado folyótól délre fekszik. A völgy egy navahó rezervátumban található. 

A képződmények tanúhegyek, a fennsík eredeti magasságát jelölik ki. Ezeken láthatóak az eredeti 

kőzetrétegek, amelyek a fennsík nagy részén lekoptak. 

A völgy legismertebb sziklaformációi a két szembefordított egyujjas kesztyűhöz hasonló kiemelkedés, a 

West Mitten, az East Mitten   

 

46. 
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47. 

 
West Mitten 
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48. 

 
Három Nővér sziklatűhármas 

 

49 

 
Totemoszlop sziklatű, 
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50 

 
Dzsipes kirándulás a vadnyugati életérzést felidéző Monument Valley-ben 

A navaho indián területen fekvő völgy legismertebb részeire lélegzetelállító kilátás nyílik a park 

látogatóközpontjából.  

51 

 
52 

 
Ördögtorony 
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Következő állomásunk Lake Powell (Powell-tó). 

 

A Powell-tó a Colorado folyón található, Utah és Arizona államok kööt Powell-tó nagy része, a Rainbow 

Bridge Nemzeti Emlékművel együtt, Utahban található. Ez egy nagy nyaralóhely, amelyet évente körülbelül 

kétmillió ember látogat meg. Ez a második legnagyobb ember által létrehozott víztározó. 

A 216 m mély Glen Canyon 1963-as eltorlaszolásával megkezdődött a tó feltöltése, de a tó teljes feltöltése 

17 évig tartott, mely során 30 km³ víz került a 300 km hosszú, 658 km² területű, és átlagosan 40 m mély 

tóba. 

Látványos tározó (Powell-tó), amely 186 mérföldnyire terül el a Colorádo folyó mentén, vörös sziklákkal és 

homokos strandokkal határolva, számtalan keskeny mellékfolyóval. 

A gát vízerőműve 1300 MW kapacitású, ezzel megközelíti a Paksi Atomerőmű kapacitását, de a Colorado 

folyó utóbbi években produkált alacsony vízhozamai miatt (globális felmelegedés) messze a névleges 

teljesítménye alatt működik. 

 

Sétarepülés a Powell-tó felett 

53 

 
A Powell-tó feletti sétarepülés felejthetetlen élményt nyújtott 

54 

 
Majd a Glen Canyon gátról a tóra vetülő kilátás nyűgözött le. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Colorado_River_(U.S.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://en.wikipedia.org/wiki/Utah
https://en.wikipedia.org/wiki/Arizona
https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Bridge_National_Monument
https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Bridge_National_Monument
https://en.wikipedia.org/wiki/Utah
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55 

 
A Powell-tó feletti sétarepülés felejthetetlen élményt nyújtott.  

 

 Szállás: Page Country Inn & Suites By Radisson. 

56 

 
 

5. nap: (2019.10.12.Szo) Kanab (Utah) 

Kanab egy kis város,  Utah államban. Az első telepesek 1864-ben jelentek meg, majd 1870-ben, amikor tíz 

mormon család érkezett a területre, megalapították a várost, melyben a 2000. évi adatok szerint 3564-en 

laktak. 

Kanabot a helyiek „Little Hollywood”nak is hívják, mivel számos western filmet és tévésorozatot itt 

forgattak 

Felkerestük a Bruce Canyon-t 

A magasan (tengerszint felett 2400-2700 méteren) fekvő nemzeti park nem egy valódi kanyon, hanem egy 

fennsík pereme, melynek vörös-fehér szikláiból a természet (szél és jég) több ezer sziklatűt, sziklaoszlopot 

és sziklaívet faragott ki. 

A kanyont arról az Ebeneezer Bryce mormon telepesről nevezték el, aki az 1870-es években itt telepedett le. 

A legenda szerint tőle származik az a mondat, amit a parkról szólva ma is gyakran idéznek, miszerint 

„pokoli hely, ha eltéved egy tehened”. A marháira ügyelő Bryce számára ugyanis komoly erőpróba volt az 

elkóborolt marhák megtalálása a több ezer, tíz emelet magas sziklatorony között. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ebeneezer_Bryce&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mormon
https://hu.wikipedia.org/wiki/1870-es_%C3%A9vek
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57 

 
58 
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32 
 

 
 

60. 

.  

 

 

Továbbutazás Las Vegas felé… 
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61. 

 
62. 

 
Útközben megállás (frissítő, toalett stb.) 
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Szállás: Las Vegas, Hotel Circus Circus. 

63. 

 
 

6. nap: (2019.10.13. V)  Las Vegas 

64. 
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Ismerkedés a szerencsejáték fővárosával Las Vegas-szal. 

 

Las Vegas (spanyolul: „A rét”) az amerikai Nevada állam legnépesebb városa, Clark megye székhelye, és 

egyben a világ egyik legnagyobb szórakoztatási, bevásárlási és szerencsejáték-központja. Mint ahogy 

beceneve („A világ szórakoztató központja”) is jelzi, a város otthont ad rengeteg kaszinónak, és ehhez 

kapcsolódó szórakoztatási egységnek. Jelenleg az Amerikai Egyesült Államok 28. legnépesebb városa, 

mintegy 599 087 becsült lakossal, de elővárosaival együtt a Las Vegas-i agglomerációs körzetnek, amely 

egész Clark megyét magába foglalja, 1 986 146 lakója van. 

65. 

 
66. 

 
Luxor Casino 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Spanyol_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nevada
https://hu.wikipedia.org/wiki/Clark_megye_(Nevada)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Vegas-i_agglomer%C3%A1ci%C3%B3s_k%C3%B6rzet&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Clark_megye_(Nevada)
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Las Vegas by Night (esti városnézés Las Vegasban ) 

 

67. 

 
 

68. 
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69. 

 
 

70 

 
A játéktermekben, casinokban nem igen lehetett fotózni (személyiségi jogok, stb.) 

 A játékgépek, játékasztalok előtt megszállottan ülő és zsetonokat a gépekbe bedobáló-játszó emberek órákig 

küzdöttek a szerencséjükre várva. (Bár a gépek úgy vannak beállítva, hogy maximum 30%-ot adnak vissza 

nyereményként. De mikor? - és hátha én leszek az a szerencsés, aki megnyeri sok más játékos által bedobált 

összeg 30%-át!) 
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71. 

             
 

Aranyrög             27,2 kg 

72. 

 
73. 
 

 

VID_20191013_214100.mp4
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A világ legnagyobb aranyröge a Holtermann aranyrög a világ legnagyobb nyers aranyröge, melynek súlya 

286 kg. (Ehhez képest ez még a tizede sincs!) Az ausztráliai aranyláz idején találta Bernhardt Otto 

Holtermann Victoria államban. 

Sikeres aranybányász, üzletember és politikus volt Ausztráliában. Igazi hírnevet akkor szerzett, amikor 

1872. október 19-én megtalálta a később róla elnevezett aranyrögöt, mely a világon a legnagyobb volt. 

A kutatásban természetesen többen is részt vettek, de az aranyrög az ő nevével vált ismertté. Méretei 

elképesztőek voltak: 286 kg súlyú, másfél méter hosszú, a becslések szerint 5000 uncia (57 kg) 

aranytartalmú. Értéke akkori áron legalább 12.000 £ volt. A legendás aranyrög azóta már nincs meg, 

feltehetően több darabra vágták és színaranyat öntöttek belőle. 

74. 

 
Las Vegas felett köröz éjjel-nappal a rendőrség 6 helikoptere, hogy ha bármi rendellenesség történik a 

városban azonnal a helyszínre tudjanak érni. 

2017. október 1-jén 22 óra 8 perckor Stephen Paddock 64 éves nyugdíjas könyvelő, Mandalay Bay Hotel és 

Kaszinó 32. emeletéről lőtt és 59 ember ölt meg fegyverével, majd öngyilkos lett. A lövöldöző egy 

countryzenei fesztiválon, Jason Aldean koncertjén részt vevő embereket kezdte gépfegyverrel lőni. A férfi a, 

a szállodai szobájában tíznél is több fegyvert találtak. Az Iszlám Állam magára vállalta a lövöldözést, 

amikor Stephen Paddockot „Abu Abdul Bar al-Amriki” néven azonosította, ezt azonban az amerikai 

hatóságok határozottan cáfolták.  

Kirándulás. Valley of Fire Nemzeti Parkba (Nevada) 

A Valley of Fire State Park (Tűz völgy) közel  19 000 hektár nyilvános rekreációs és természetvédelmi 

terület, amely Las Vegas-tól északkeletre 80 km-re fekszik.  A park neve vörös homokkő formációkból 

származik, az azték homokkőből, amely 150 millió évvel ezelőtt eltolódó homokdűnékből alakult ki. Ezek a 

funkciók, amelyek a park látnivalóinak középpontjában állnak, gyakran tűznek tűnnek a nap sugarai 

tükrében. Ez Nevada legrégebbi állami parkja 
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75. 

 
 

76. 

 
Elefánt szikla 
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77. 

 
Az Atlasz szikla 

Szállás: Las Vegas, Hotel Circus Circus. 
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7. nap: (2019.10.14. H )  Death Valley  

 

Utazása a Death Valley (Halál Völgye) felé. Nevét 1849-ben, a kaliforniai aranyláz idején eltévedt és 

majdnem végzetüket is itt lelő szerencsevadászokról kapta.  

78. 

 
 

1883-ban kezdték a szappankészítéshez szükséges bóraxot (nátrium-tetraborát) és zsírkövet bányászni. A 

kitermelt anyag elszállításának nehéz feladatát a „twenty mule team” -ek, vagyis a „húszöszvéres csapatok” 

oldották meg.  

79. 

 
 

A bórax (más néven nátrium-tetraborát a bórsav nátriummal alkotott sója. Általában puha, színtelen 

kristályokból álló, fehér por formájában fordul elő. Felhasználási területe igen sokrétű. Alkalmazzák többek 

között tisztítószerként, zománcként, kozmetikumokban, valamint élelmiszerekben adalékanyagként, 
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biokémiában pufferoldatként, tűzoltó-anyagként, üvegszálakban, fémek tisztításánál, rovar- és 

gombaölőszerként, valamint egyéb vegyületek alapanyagaként. 

A Halál-völgy Nemzeti Park a legszárazabb és legforróbb amerikai nemzeti park. Itt található Észak-

Amerika legalacsonyabb pontja, a Badwater-medence , 86 m-rel a tengerszint alatt.  

 

Megállás Nemzeti park területén lévő Furnace Creek Ranch-nál.  

 

Borax Múzeum: Csille (Szállító kocsi) a bányában 

80 

 
 

Úton Bakersfield felé 

81 

 
Szélturbinák 
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82. 

 
Szélturbinák minden mennyiségben 

 

Szállás: Bakersfield, Super & Bakersfield, 

83 
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8. nap: (2019.10.15. K)  Úton Sequoia felé 

84. 

 
 Végre egy mezőgazdaságilag művelhető illetve művelt terület. 

 

Felkerestük a kaliforniai Sequoia Nemzeti Parkot. A hegyvonulatok és a világ legnagyobb fái (pl.: 

mamutfenyő) láttán úgy éreztük, mintha az óriások földjén járnánk 

85 
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86. 
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87. 

 
 

Az óriás mamutfenyők a Földön élő legnagyobb testtömegű élőlények. A legöregebb ismert példány 3200 

éves; törzsének átmérője 8,85 méter, magassága 93,6 méter, becsült tömege mintegy 1000 tonna. Elterjedési 

területét az atlanti-pacifikus flóra területen, Kalifornia állam hegyvidékein találjuk 1400–2600 méterrel a 

tenger szintje fölött. Legnagyobb és legsűrűbb populációja a Sequoia Nemzeti Parkban, a Kings Canyonban 

nő. Itt számos nyolcvan méternél magasabb, a hat méterhez közeli törzsátmérőjű példánya látható. A 

legnagyobbakat egy-egy tábornokról nevezték el. 

Délután továbbutazás: Modesto-ba. Merced-en keresztül. 

Merced. Az azonos nevű folyó mellett épült város. Megye székhely. 2005 óta itt működik a Kaliforniai 

Egyetem egyik campusa. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elterjed%C3%A9si_ter%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elterjed%C3%A9si_ter%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Atlanti-pacifikus_fl%C3%B3rater%C3%BClet&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kalifornia
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sequoia_Nemzeti_Park&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kings_Canyon&action=edit&redlink=1
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88. 

 

Merced: Szinház 

.Szállás: Modesto, Days Inn by Wyndham Hotel. 

 

 

9. nap: (2019.10.16. Sze)   

Utazás San Francisco-ba.  

 

89. 

 
Viszik a kész házat 

 

Az 1848-ban kitört aranyláz robbanásszerűen megnövelte San Francisco lakosságát. Egy év alatt 1 000-ről 

25 000-re nőtt a lakosság és még ezután is folyamatosan áramoltak be a szerencsevadászok. 

 

Megtekintettük az Union Square-t, a kínai negyedet (Chinatown), Nob Hill lankáit a villamosokkal, Russian 

Hill-t, Fisherman1s Warf-ot (a kikötő környékén). A nap egyik fénypontja a Golden Gate Park és a Golden 

Gate Bridge.  
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90 

 
 

 Golden Gate híd (magyarul Aranykapu) az Amerikai Egyesült Államok második leghosszabb függőhídja, 

amely a Csendes-óceánt és a San Francisco-öblöt elválasztó szorost íveli át. A San Francisco-félsziget 

északi csúcsán elterülő San Franciscót köti össze Marin megyével. A Golden Gate híd építését 1933. január 

5-én kezdték el, és 1937. május 27-én adták át a gyalogos forgalomnak, ezt követően 27 évig, a New York-i 

Verrazano-Narrows híd elkészültéig a világ leghosszabb függőhídja volt. 

 A híd megépítése előtt hajón, csónakon lehetett átkelni a San Franciscó-i öblön, a rendszeres 

komphajójáratok az 1840-es években indultak meg. Az átkelés 20-25 percet vett igénybe. San Francisco volt 

a legnagyobb amerikai város, amelynek ellátását kizárólag komphajók biztosították. Mivel a városnak nem 

volt állandó összeköttetése az öböl más helységeivel, lassabban fejlődött. 

A szakemberek egy része azt állította, hogy lehetetlen hidat építeni a 2042 méter hosszú tengerszoros felett, 

ahol a rendkívül erős dagálykor örvénylik a tengervíz, és a szoros közepén a 150 m mélységet is eléri, a 

gyakori viharos szelek és a köd pedig meghiúsítanák az építkezést. 

Az építkezés 1933. január 5-én kezdődött. Strauss, a projekt vezetője naponta ellenőrizte a munkálatokat.  

A híd egy feszített vázas szerkezetű függőhíd, melynek két hatalmas acélkonzolja között 1280 méter víz 

húzódik. A két óriási torony között feszülő két fő kábele amellett, hogy megtartja a hídpályát, a nyomást és a 

feszítőerőt a tornyokon át a híd két végén lévő horgonyokhoz továbbítja. 

Elkészülte után igen sikeres vállalkozásnak bizonyult: 1971-re megtérült az építkezés 75 millió dolláros 

költsége, pedig csak a dél felé, San Franciscóba tartó utasok fizetnek rajta díjat. Az elmúlt hét évtizedben 

számtalan földrengést is kiállt, köztük az 1989-es, megsemmisítő erejű, 7,1-es fokozatú rengést. Fennállása 

óta csak háromszor kellett lezárni – erős szél miatt. 

A híd azóta San Francisco szimbóluma lett. Az Amerikai Építészek Intézete 1999-ben listát állított össze az 

USA legnépszerűbb építményeiről, a Golden Gate híd az 5. helyen szerepelt. A hatsávos út mellett a hídon 

gyalogosan és kerékpárral is lehet közlekedni. A híd alatt nagy a hajóforgalom. 

A híd alatt a vízfelszín távolsága még dagály esetén is 67 m, mely lehetővé teszi a nagy hajók áthaladását.  
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91. 

 
A híd feszítő ill tartó kábelének szerkezete látható a képen: 4200 acél huzalból áll. A kábel több, mint 2330 

m. 

92. 
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93. 

 
94. 
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Kirándulás az Alcatraz börtönhöz  

Alcatraz, kis sziget a San Francisco-öböl közepén, Kalifornia államban. Először világítótorony, majd 

katonai erődítmény, később börtön volt, ma múzeum és 1986. óta nemzeti emlékhely.  

95. 

 
A megnövekedett tengeri forgalom miatt szükségessé vált a vízi közlekedés biztonságossá tétele.  

Az Alcatrazi Világítótornyot 1853-ban adták át, amellyel a legöregebb világítótorony az Egyesült Államok 

Csendes-óceáni partvidékén 

 Az Alcatraz-sziget kitűnő lehetőséget nyújtott egy erőd építésére, az öböl védelme érdekében. Csendes-

óceáni Mérnöki Bizottság így jellemezte a terület taktikai értékét: „A természet mintha direkt egy 

erődítménynek találta volna ki a szigetet: minthogy az öböl bejáratának közepén fekszik, ágyútűzzel tudja 

beborítani északon az Angyal-szigetig, délen a városig, nyugaton pedig a külső telepekig húzódóan az egész 

környéket. Egy San Franciscóba igyekvő hajónak legalább egy mérföldnyi távolságon belül meg kell 

közelítenie. 

1853-ban kezdődtek az Alcatraz erőd építési munkálatai, amelyet a hadsereg mérnöki egységei végezték 

1858-ra épült fel az erődítmény, az első legénysége (200 katona) a következő évben érkezett meg, ágyúkat 

helyeztek el észak, dél és nyugat felé, melyek megfelelő tűzerőt biztosítottak az ellenséges hajók 

távoltartására. 

Felismerve, hogy elzártsága miatt szinte lehetetlen innen a szökés, több más erődítményből is ide szállították 

a rabokat, majd 1861-től hivatalosan is a csendes-óceáni hadosztály katonai börtöne lett. 

1867-ben épült fel a börtönnek helyet adó téglaépület. 

A hely egyre szűkösebbé vált, az erőd védelmi funkcióját pedig lassan elvesztette, így hozzákezdtek a sziget 

teljes átépítésének. Folyamatosan leszerelték a több mint száz elavult ágyút is, 1891-re már csak hét darab 

maradt. 

 A világítótorony az 1906-os földrengésben súlyosan megrongálódott épületét 1909-ben lerombolták, és az 

eredeti helyétől délebbre egy magasabb, 25 méteres tornyot építettek fel, hogy ezzel helyet adjanak a 

kiépülő börtönnek.  

Az 1934 és 1963 közt a szigeten működött maximális biztonságú börtönről nevezetes, aminek falai közt 
töltötte büntetését a két világháború közti időszak nagy gengsztereinek „színe-java”, mint Al Capone vagy 

George R. Kelly. 

A 29 év alatt körülbelül 1 545 rab vonult be Alcatrazba, a legtöbb rab egy időben 302, legkevesebb 222 volt. 

Az egy rabra eső átlagosan letöltött idő nyolc év volt 

Az intézmény bezárását Robert F. Kennedy főügyész rendelte el 1963-ban, amelyet a magas fenntartási és 

üzemeltetési költségekkel indokolt. (Alcatrazban 10 dollár volt egy elítélt napi költsége, míg Atlantában 3 

dollár). A döntésében szerepet játszott az is, hogy a létesítmény elavult, a várható felújítási költségek helyett 

jobban megérte egy újabb börtönt felépíteni.1963. március 23-án hagyták el az utolsó rabok a szigetet. 
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96. 

 
 

 

 

 

 

 

97-98 

  
Börtöncellák 
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Szállás : San Francisco, La Quinta Innand Suites Oakland Hayward Airport. 

99. 

 
 

A híres San Franciscó-i "villamos": 

Robbanásszerű fejlődésnek indult San Francisco a XIX. század második felében. Itt rakták ki az Ázsiából 

Amerikába érkező áruforgalom nagy részét és a bevándorlók tömegeit. Milliók jöttek Kínából olcsó 

munkaerőnek az építkezésekre, akiket újabb milliók követtek az elsők kiszolgálására. 

Az öböl menti hegyekre épült város közlekedését nem tudták megoldani az akkoriban terjedő gőzvontatású 

városi vasúttal, mert a meredek utcákon az adhéziós vontatás tapadása nem volt elég. Lóvasúttal is 

próbálkoztak, de az erős emelkedő miatt csak kisebb kocsikat lehetett alkalmazni, ráadásul a lovak 

ugyanazzal a problémával küzdöttek, mint a vaskerekű gőzösök: a tapadás hiányával. A lovak patája 

gyakran megcsúszott a kövezeten, emiatt több baleset is történt.  
10 
1 



55 
 

100. 

10100. 

 
1954: Felszállásra váró utasok a Hyde Street egyik megállójában. A képet akár ma is el lehetne 

készíteni, mert csak az öltözködés változott - a háttérben Alcatraz még működő börtön 

Egy Skóciából származó mérnök, Andrew Smith Hallidie kereste a megoldást a meredek utcák 

közlekedésére, amely egyben a lovak szenvedésének is véget vetett volna. Egy – San Franciscóban – 

közismert történet szerint épp előtte csúszott el egy lóvasúti fogat, az utcán visszaguruló kocsi miatt többen 

meghaltak. A megoldást végül a bányák lejtős aknáiból már ismert kötélvasútban találta meg. 

 A hagyományos sikló kocsija állandóan a kötélhez van rögzítve. Hallidie nagy ötlete a kötelet bármikor 

megfogni és elengedni képes grip (markolat) volt, melyet a kocsira szereltek. Gépházat és kocsitároló 

csarnokot építettek Innen hajtották meg a sínek közé húzott, több mérföld hosszú végtelenített kábelt. 

Hatalmas feszítőkerekeken és terelőcsigákon keresztül jutott ki az utca alá a drótkötél, amely a méteres 

nyomtávú pálya közepén, acélperemes aknában futott a sínek között. A kötél egyenletes sebességgel 

mozgott, a kocsikon álló operátorok a markolat oldásával vagy szorításával tudtak rácsatlakozni, így a 

kocsikat cserélni lehetett a rendszerben és a kötéltől függetlenítve bármikor megállhattak. a Clay Street-en 

nyitották meg 1873. szeptember 1-jén első vonalat, amely a legsűrűbben lakott területet kötötte össze a San 

Francisco-öblöt átszelő kompok mólójával. A kábelvontatású városi vasút műszakilag és üzleti szempontból 

is jól működött, ezért a hálózat gyorsan terjeszkedett. Több cable-car társaság alakult melyek háromféle 

nyomtávval és összesen kilenc gépházzal üzemeltek. A kábelvasút-hálózat 1890-ben érte el legnagyobb 

kiterjedését, amely gyakorlatilag az egész várost jelentette.  Az első és egyetlen megmaradt gépház ma is 

ugyanott dolgozik, a Chinatown szélén. A környék utcáinak meredeksége miatt a cable car-ok remíze a 

gépház emeletén van, melyből közvetlenül tudnak kigurulni a Washington Street-re.  

A város polgárai némi civil összefogással meggyőzték a polgármestert arról, hogy San Francisco nem lenne 

ugyanaz, ha a turistáknak cable car helyett buszokkal kéne beérni. Kompromisszumos megoldás született: 

három vonalat és a Washington Street gépházát védetté nyilvánították, a többit megszüntették. két vonalon 

egyirányú kocsik közlekednek, ezért a végállomásokon fordítókorongok vannak, melyen kézzel fordíják 

meg a kocsit. 
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101. 

 
Jellegzetes San Francisko-i utcakép 

(Az elektromos hálózat még ma is faoszlopos!) 

102 
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103. 

 
 

104 
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  10. nap: (2019.10.17. Cs)  Csendes óceán partvidéke  

 

San Francisco-t elhagyva a Monterey (Kalifornia)  –félszige felé vitt utunk.  

105. 

 
A Monterey Bay-i akvárium  

 

A Monterey Bay-i akváriumban 35 000 állat van, amely több mint 550 fajhoz tartozik.  2,3 millió amerikai 

gallon azaz 8 700 000 l vízben.  Monterey-öbölből származó szűrt tengervizet 7600 l/perc sebességgel 

szivattyúzzák a kiállítókba . Éjszaka nem szűrt tengervizet (azaz "nyers tengervizet") használnak, mely 

lehetővé teszi az állatok számára az akvárium vízrendszerében való növekedést.  

Monterey-ben meglátogattuk a Fisherman1s Wharf-ot  

Fisherman Wharf egy történelmi rakpart a Montereyben. Az 1960-as években aktív nagykereskedelmi 

halpiacként működő rakpart végül turisztikai attrakcióvá vált, mivel a kereskedelmi halászat megszűnt a 

környéken. 

 

 

 

 

106. 
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Cannery Row emlékmű 

107. 

 
A 15 m magas szikla emlékmű kilenc bronz figurát tartalmaz, amely Steinbeck Cannery Row történelmi 

alakjait ábrázolja. Az emlékmű tetején egy Steinbeck-et ábrázoló bronz figura ül. 

 

Madarak egy sziklás tengerfal mentén. 
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108 

 
109 

..  
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Következő állomásunk Carme-by-the-Sea, mely festői fekvésével vonzza a művészeket.  

Carmel-by-the-Sea  vagy egyszerűen a Carmel, egy város, melyet 1902-ben alapítottak a Monterey-

félszigeten fekszik. A természeti tájáról és a gazdag művészi történelemről ismert. 

1905-ben George Sterling költő jött Carmelbe, és segített megteremteni a város irodalmi alapját. 

Kapcsolódtak Mary Austinhoz , valamint Jack Londonhoz , akik szintén jelentős időt töltöttek Carmel és a 

Monterey területén. 

 

Szállás: Santa Maria, Hotel Travelodge. 

 

11. nap: (2019.10.18.P ) Santa Barbara (Caliufornia) – Malibu Beach – Santa Monica – Los Angeles 

Utazás Santa Barbarába. Délután Malibu Beachh-en keresztül Los Angelesbe tartottunk. Santa Monica-ban 

felkerestük a híres mólót a Third Street-nél lévő sétányt. Szállás: Los Angeles, Hotel Saddleback. 

 

Santa Barbara: a város a meredek emelkedésű Santa Ynez-hegység és a Csendes-óceán között fekszik  

A várost "amerikai riviérainak " is nevezik 

 
 
 
 
 

Santa Barbara utcakép 
110.. 
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Kaliforniai Egyetem Az Egyetemi Központ és a Storke-torony  

111. 

 
 

Santa Barbara kikötője 

112. 
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113. 

 
114. 
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Malibu (California) 

 

Egy motel reklámja 

 

115. 

 
 

116. 
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Érdekes fák: 

 117-118. 

   
119 

 
 

Sárkányfa 
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A sárkányfa a törzs sérülésekor kicsurgó vörös színű, ragadós nedv miatt kapta a nevét. 

120. 

 
121. 
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122. 

 
123. 
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12. nap: (2019.10.19.Szo )  San Diego  

 

Egésznapos kirándulás San Diegoba.  

San Diego az Egyesült Államok 8. legnagyobb városa,[1] haditengerészeti kikötő és bázis is egyben, amely 

Kalifornia (és az USA) legdélnyugatibb szegletében helyezkedik el, a Csendes-óceán partján, az azonos 

nevű megyében. Haditengerészeti bázis révén az amerikai hadiflotta egy része itt állomásozik, köztük két 

repülőgép-hordozó, több romboló, cirkáló illetve Los Angeles típusú tengeralattjáró, valamint számos más, 

kisebb hajó is. A helyi bázison található a tengerészgyalogosok két kiképzőhelye közül az egyik.  

A San Diego belvárosa közelében horgonyzó USS Midway anyahajó 50 évig rótta a világ tengereit, 

napjainkban pedig a város egyik legfontosabb látványossága, az ország egyik legnépszerűbb múzeuma. 

 

124. 

 
USS Midway repülőgép anyahajó. Fedélzetén tucatnyi helikopter és repülőgép 

125. 

 
 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/San_Diego_(Kalifornia)#cite_note-1
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126. 

 
Tengerész, aki hazatér a háborúból és megcsókolja az ismeretlen ápolónőt. Ez egy óriási magas szobor, 

 

 

Nemzeti tisztelgés Bob Hope és a katonaság előtt 

127. 

 
 

Bob Hope ,  (született Leslie Townes Hope ; 1903. május 29. - 2003. július 27.) egy angol-amerikai stand-

up komikus, színész, énekes, táncos, sportoló és szerző. A közel 80 éves karrierjével Hope több mint 70 

rövid és nagy filmben szerepelt.  

Hope-nak az aktív szolgálatot teljesítő amerikai katonai személyzet szórakoztatása céljából 1941 és 1991 

között 57 turnéja volt. 1997-ben az Egyesült Államok fegyveres erőinek tiszteletbeli veteránja lett.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Hope_filmography
https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Hope_filmography
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Armed_Forces
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Az idén százéves Balboa Park egy részében 33 nemzetiség kis házai sorakoznak egymás után egy kanyargós 

utcácskában. Minden házon a nemzetiség saját zászlaja lobog. Vasárnaponta más nemzet fiai szórakoztatják 

az ide kirándulókat. A San Diegó-i Magyar Ház az egyik legszebb a parkban. Itt gyűlnek össze minden 

vasárnap délután a városban és környékén élő magyarok, itt isznak, esznek magyar italokat, ételeket, s 

beszélgetnek. A Magyar Ház a magyar kultúrát, történelmet és hagyományokat mutatja be az ide 

látogatóknak, számos kulturális programot szervez tagjainak. 

128. 

 
Emlékeket láthatunk benne híres magyarokról is. Márai Sándornak egy sarok van kialakítva fotókkal, emlékművel, 

emléktáblával, rövid ismertető is olvasható az életéről.  

129-130. 
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 Egy másik méltán híres magyar: Haraszthy Ágoston. Az Old Town nevezetű múzeumvárosban egy külön 

szobában ki van állítva életnagyságú makettje. Ő volt San Diego egyik első sheriffje, s e mellett ő 

honosította meg elsőként a szőlőt a vidéken. A kaliforniai bortermelés egyik atyjaként tartják számon a 

Tokaj környékéről származó úriembert. 

 

131. 

 
Kaliforniai Egyetem Könyvtára 

Kaliforniát 1542. szeptember 28-án fedezte fel a spanyol Juan Rodríguez Cabrillo. Az első települést, San 

Diego de Alcalát a ferencesek alapították Szent Juniper Serra vezetésével 1769-ben. Az első kormányzó egy 

spanyol felfedező, Gaspar de Portolá lett. A terület 1846-ban felkeléssel vált ki Mexikóból, rövid ideig 

Kaliforniai Köztársaság néven független államként létezett. 1850. szeptember 9-én csatlakozott az Amerikai 

Egyesült Államokhoz. 

A modern Kalifornia megszületésének gyökerei a missziók rendszerének alapításához nyúlnak vissza, amely 

San Diegoban kezdődött meg 1769-ben.Összesen 21 missziót alapítottak 1769 és 1823 között San Diego és 

San Francisco között a Csendes óceán partvonala közelében. A ferencesek által létrehozott ún. missziók 

előörsök voltak. Többnyire egy templom és a köré épült, a kis közösség életének színteréül szolgáló 

épületek és belső kertek együttesét jelenti. 

A különböző szentekről – közöttük Kapisztrán Szent Jánosról – elnevezett missziók mindegyikének 

egyedülálló története van. Olyan földterületeken hozták létre őket, ahol nagy létszámú indián lakosság élt és 

ahol a föld elég termékeny volt ahhoz, hogy a telep fenn tudja tartani magát. a missziók a kaliforniai 

partvonal mentén egynapi járásra helyezkednek el egymástól az „El Caminjo Reál” (A királyi út) mentén, 

amely eleinte gyalogos út volt, csak később vált alkalmassá arra, hogy lovakkal és szekerekkel 

közlekedjenek rajta. A mára California jelentős főútjává vált út mentén továbbra is láthatók az egymástól 

megfelelő távolságra elhelyezett harangok, amelyek az „El Caminjo Reál”-t jelölték. 

 

Californiában 21 misszió van, egy út köti össze őket, aminek El Camino Real a neve, magyarul a Király útja. 

Mindegyik misszió a maga módján különleges volt, 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1542
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_28.
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Rodr%C3%ADguez_Cabrillo&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/San_Diego_(Kalifornia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/San_Diego_(Kalifornia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferences_rend
https://hu.wikipedia.org/wiki/Juniper_Serra
https://hu.wikipedia.org/wiki/1769
https://hu.wikipedia.org/wiki/Korm%C3%A1nyz%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaspar_de_Portol%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1846
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mexik%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kaliforniai_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1850
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_9.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
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Mission Santa Barbara 

 

132. 

 
 

Útkereszteződések szobor (1986) 

133. 
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134 

 
Universal Studios Hollywood reklámja 

 

Getty Center 

Maga a múzeum is egy modern műalkotás, gyönyörű kertekkel, sétányokkal és lélegzetelállító panorámával. 

A gyűjteményei is értékesek, elrendezésük és válogatásuk mintegy újragondolja az emberiség művészeti 

örökségének fogalmát. 

 
Walt Disney Koncertterem  

Ez a világ legkifinomultabb akusztikájú koncertterme. Ez a belvárosi épület valóban egy építészeti csoda 

135. 
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Coca-cola épülete  

136. 

 
 

 

Hotel del Coronado 

 

Ez, egy történelmi tengerparti hotel . Ez egyike az amerikai építészeti műfaj kevés fennmaradt példájának: a 

fából készült viktoriánus tengerparti üdülőhelynek. Ez az Egyesült Államok második legnagyobb 

faszerkezete  1970-ben Kalifornia történelmi mérföldkőnek nevezték ki. 

Amikor 1888-ban megnyílt, ez volt a világ egyik legnagyobb üdülőhelye. Az elnököket és a hírességeket 

fogadta az évek során.  A szállodát számos filmben és könyvben mutatták be. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://en.wikipedia.org/wiki/Victorian_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/California_Historical_Landmark
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137. 

 
 

138. 

 
 

Szállás: Los Angeles,  Hotel Saddleback 
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13. nap: (2019.10.20.V )  Hazautazás:Los Angeles – Frakfurt  

 

Adventista templom a repülőtérre vezető út mentén: 

 

139. 

 
 

Repülőtér felé vezető út menti kis családi házak 

140. 
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Az egyik családi ház bejárata – előtere: 

 

141. 
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Transzfer a repülőtérre. 

 

Los Ageles-i repülőtér irányító tornya 

142. 

 
 

Hazautazás.  

 

14. nap: (2019.10.21.H ) Frankfurt – Budapest 

 

Frankfurt-i átszállás. Megérkezés a budapesti repülőtérre felejthetetlen élményekkel. 

 

Hadd fejezzem be a kis beszámolómat a korábban már említett Bob Hope humorista egyik mondásával 

(mely nem csak Amerikában, hanem nálunk is igaz): 

 

„ A bank egy olyan hely, ahol pénzt adnak neked kölcsön, amennyiben bebizonyítod, hogy nincs rá 

szükséged.” 

 

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET ! 

 K 

Budapest 2020. április 


