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I have found out that there ain’t no surer way to 
find out whether you like people or hate them than 
to travel with them. 

Mark Twain (1835-1910)
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Planung

Eisen Tour zu Zwee bäi d‘Cactusbléihen hat eis sou gutt gefall, dat mir nom vun den Jongen initéierten 
Tour an den Yellowstone eis nächst Vakanz an d‘States plangen.

No etlechen Iwwerleeungen hu mir eis fi r d‘Route San Francisco - Las Vegas entscheed. Dobäi wollte 
mir den Norden vun San Francisco mam Napa Valley besichen an dann gemittlech de Pacifi c Coast 
Highway erof bis ob San Diego fueren. Nom Mier ging et dann ran an d‘Land duerch Cactuswüsten an den 
Death Valley, fi r do mam Jeep „d‘Tal des Todes“ ze entdecken. Den Ofschloss wier an der Fremont Street
zu Las Vegas.

Als Camper hu mir de selwechten Modell wéi 2013 bäi Moturis gebucht. Fir dohinner hu mir en 
Direktfl uch mat der Air France fonnt, wou mir mat engem klengem Oppräis nach Plazen bäim Noutausgang 
ergattert haten, wat den laangen Fluch enorm erliichtert huet. 

Nodeems Camper a Fluch fi x waren, konnte mir plangen. Eigentlech sollt keen Camping am Viraus 
gebucht ginn, mee mir hu séier gemierkt, dat ouni Reservatioun ob der #1 näischt leeft. An wann een 
bis ufänkt eenzel Campinger ze reservéieren, da kann een och alles reservéieren, well d‘Flexibilitéit geet 
souwiesou fl eeten. Dofi r kann een sech awer déi schéinste Plazen raussichen, an t‘weess een Owes wou 
een hikënnt ouni laang mussen ze sichen. Wei den Tour dunn fest geplangt war, koum d‘Hiobsbotschaft, 
dat Moturis seng Dieren total iwwerraschend zou mëscht, a mir stongen ouni Camper do. Mee duerch déi 
schnell Interventioun vun eisem Reesbüro (Michael Thoss) konnte mir ob Roadbear ëmbuchen, wat zwar 
bësse méi deier gouf, mee doduerch, dat mir ongeplangt en Modell mat Slide-Out kruten, war de Präis méi 
ewéi ok. Dräi Wochen virum Fluch dunn den nächsten Schock! Bäim ganzen Ëmbuchen vun Moturis ob 
Roadbear ass en Tippfeeler geschitt, an d‘Endstatioun war nët méi Las Vegas mee Los Angeles. Awer 
Gottseidank war et fi r Roadbear kee Problem, dat ze änneren, a mir konnten eisen Plang oprecht erhalen.

2014, mat den Jongen am Yellowstone
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San Francisco - Las Vegas (2069 Meilen, 3330 km)

Route California 2015
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Roadmap

20.03 Lëtzebuerg - San Francisco
Geschlof: Airport Marriott Waterfront

21.03  San Francisco
Meilen geplangt 35, gefuer 65
Geschlof: Candlestick RV Park

22.03 San Francisco - Mount Tamalpais SP
Meilen geplangt 0, gefuer 48 
Geschlof: Pantoll Campground

23.03 Mount Tamalpais SP - Sonoma Cost Beach
Meilen geplangt 95, gefuer 116
Geschlof: Wright‘s Beach

24.03 Sonoma Cost Beach - Bothe Napa Valley SP
Meilen geplangt 50, gefuer 86
Geschlof: Bothe Napa Valley SP

25.03 Bothe Napa Valley SP - Anthony Chabot RP
Meilen geplangt 120, gefuer 140
Geschlof: Anthony Chabot RP

26.03 Anthony Chabot RP - Monterey
Meilen geplangt 110, gefuer 129
Geschlof: Saddle Mountain Ranch

27.03 Monterey
Meilen geplangt 45, gefuer 21
Geschlof: Saddle Mountain Ranch

28.03 Monterey - Morro Bay
Meilen geplangt 140, gefuer 128
Geschlof: Morro Dunes RV Park

29.03 Morro Bay - Point Mugu SP
Meilen geplangt 170, gefuer 182
Geschlof: Point Mugu SP

30.03 Point Mugu SP - San Diego
Meilen geplangt 160, gefuer 166
Geschlof: Mission Bay RV Resort
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Roadmap

31.03 San Diego
Meilen geplangt 0, gefuer 0
Geschlof: Mission Bay RV Resort

01.04 San Diego - Anza Borrego Desert SP
Meilen geplangt 120, gefuer 121
Geschlof: Borrego Palm Canyon CG

02.04 Anza Borrego Desert SP - Joshua Tree NP
Meilen geplangt 140, gefuer 223
Geschlof: Jumbo Rock CG

03.04 Joshua Tree NP
Meilen geplangt 80, gefuer 31
Geschlof: Jumbo Rock CG

04.04 Joshua Tree NP - Death Valley NP
Meilen geplangt 300, gefuer 299
Geschlof: Panamint Springs Resort

05.04 Death Valley NP
Meilen geplangt 60, gefuer 123
Geschlof: Furnace Creek Ranch

06.04 Death Valley NP
Meilen geplangt, gefuer 0
Geschlof: Furnace Creek Ranch

07.04 Death Valley NP
Meilen geplangt 5, gefuer 0
Geschlof: Furnace Creek Ranch

08.04 Death Valley NP - Pahrump
Meilen geplangt 100, gefuer 106
Geschlof: Nevada Treasure RV Resort

09.04 Pahrump - Las Vegas
Meilen geplangt 70, gefuer 85
Geschlof: Golden Nugget

10.04 Las Vegas – Lëtzebuerg
Geschlof: Am Flieger
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Freideg, den 20. Mäerz
Lëtzebuerg - San Francisco

D‘Zäit mam Plangen war schnell ëm, an ir mir eis ëmsinn 
haten, louch den Stuff endësch rëm voll, a mir konnten d‘Wallisse 
paken.

Obwuel et lo schonn den fënnëften Womo Trip an d’Staaten 
war, stongen mir esou nervös wéi di éischte Kéier virun der Dir 
op den Eric ze warden, fi r eis op den Findel ze féieren, vu wou 
aus mir iwwert Paräis op San Francisco fl éien. Check-In war 
séier erleedegt, mee leider hat eise Fluch ob Paräis Verspéidung, an mir hunn ugefang eis Gedanken ëm den 
Uschloss ze maachen. Zu allem Iwwerfl oss ware mir nach e puer Deeg virdrun bäi Besselings op Besuch, 
an si haten eis hir schlecht Aventure mat engem verpassten Fluch zu Paräis erzielt, wat eis natierlech net 
grad berouigt huet. 

De Claude hat sech genau rausgeprint wéi een misst goen fi r schnellstméiglech ob den richtegen Gate 
ze kommen, a sou hu mir direkt no der Landung zu Paräis d‘Been an de Grapp geholl a sënn dem Plang 
no gelaf. Virum deem Gate hung  en Hand-Wësch (!) „Gate for Intercontinental Flights except for fl ights 
to San Francisco“! Grrrr, fi rwat stong dat net éierens virun dem onendlech laangem Gank? Also séier rëm 
zréckgelaf bäi den um Blat annoncéierten Gate, a wéi mir ukoumen war den Boarding schonns déck um 
gaangen, a mir sinn mat den Leschten u Bord gaang. Uff , nach emol Chance gehat!

De Fluch selwer war super angenehm, mat den knapps zwee Meter Beenfräiheet souzen mir richteg top. 
D‘Iessen war gutt, an wéi ech en Crémant gefroot hunn, huet d‘Stewardess mech d‘éischt net verstaan, soot 
dun, si hätten dat net, mee Schampes wier kee Problem. :-) Mir sinn pünktlech um 14:00 zu San Francisco
geland an d‘Immigration war schnell erleedegt. 

Vum Fluchhafen aus si mir mam Taxi an den Hotel Marriott 
Waterfront gefuer, wou mir en Zëmmer mat Vue op d‘Waasser 
an d‘Startbunn vum Fluchhafen kruten. Et war schonn 
impressionnant ze gesinn, wéi quasi all Minutt zwee Fligeren 
mateneen gelant oder gestart sinn.



© cBerti USA 2018 - 9 -

Vum Hotel aus sinn mir eng Mile zu Fouss op d‘Gare gaangen, vir vun do mam Zuch an den Zentrum 
vun San Francisco ze fueren. Nodeems mir endlech verstan haten, wat mir vun Ticket bräichten, ware mir 
séier um Pier 7, wou mir déi éischt Fotoen aus eiser Liiblingsstad gemaach hunn. Vun do aus goung et dunn 
mam Bus weider ob den Pier 39, den Touristenmagnéit par excellence, mee trotzdem ëmmer rëm fl ott. Am 
Hardrock Café gouf et eisen éischten Hamburger an de States. Mir hunn den éischten Dag genoss, sinn 
mat den Touristen rondrëm gelaf an éischt zréck an Hotel gefuer, wéi et schonns quasi däischter war. Sinn 
doutmidd an Bett gefall an voller Virfreed ob eisen Camper schnell ageschlof. 

Freideg, den 20. Mäerz
Lëtzebuerg - San Francisco

Geschlof: Airport Marriott Waterfront



© cBerti USA 2018- 10 -

Samsdeg, den 21. Mäerz
San Francisco (65 Meilen)

Mir konnten net ausschlofen, well de Wecker huet fréi 
Moies geschellt fi r de Camper sichen ze fueren. Nodeems 
mir mat Roadbear telefonéiert haten, kruten mir eng 
fréi Iwwernam vun hinne zougesot, allerdéngs sollte mir 
spéitstens 7:30 do sinn, fi r dat si mat eis fäerdeg wieren, 
ier déi aner Leit kéimen fi r ofzeginn.

Eisen Taxi war pünktlech, a bäi Roadbear krute mir 
mol d‘éischt e Kaffi  , a goufen duerno direkt frëndlech wéi 
gewinnt zerwéiert. Eise Camper war e quasi neien C22 
mat Slide-Out, den éischt 2350 Meilen erof hat. Fir eis war 
den klengen, handlechen Camper fi r déi geplangten Rees de perfekten Won, an duerch den Slide-Out haten 
mir masseg Plaz fi r entspaant ze liewen.

Nodeems mer relativ séier bei Roadbear fäerdeg waren, si mir an den éischten Walmart sou wéi Safeway 
gefuer, fi r den Ersteinkauf ze maachen, a wei ëmmer huet den rëm méi laang gedauert wei geplangt. Déi 
Geschäfter sinn einfach riesech an et mëscht en masseg “Meilen” ier en endlech alles fonnt huet. Am 
Endeff ekt war et dunn awer 14:00 wéi mir eis ob den Wee op de Camping konnten maachen.

De Candlestick RV Park war dat, wat mir erwart haten, u sech just eng Parkplatz, mee eben gutt geleeën 
fi r San Francisco ze besichen. No kuurzem Araumen hu mir den Shuttle vum Campground genotzt an eis 
op an d‘Stad gemaach.

Als éischt hu mir eis déi Saachen ugekuckt, wou mir nach net waren, ewéi Pier 27, Levi’s Plaza, Filbert 
Steps rop bäi den Coit Tower, ob deen mir rop gefuer sënn fi r d‘Aussiicht ze genéissen.
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Samsdeg, den 21. Mäerz
San Francisco (65 Meilen)

Geschlof: Candlestick RV Park     Site: 12

 Mam Bus goung et weider bei den Fishermans Wharf, wou mir 
“traditionell” bei den Lou’s Pier 47 waren. Nom Iessen konnten mir 
dunn, well mir ouni Kanner ënnerwee waren, nach rop ob den éischten 
Stack Musik lauschteren goen.

Duerno sinn mir fi r d‘éischte Kéier Owes duerch d‘Stad getrëppelt, 
wat eis sou gutt gefall huet, datt mir de Shuttle op méi spéit ëmgebucht 
hunn. Sou war et bal 22:00 wéi mir zwar midd, mee zefridden am 
Camper an d‘Bett gefall sinn. 
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Eis Site ass eng zimlech enk Parkplatz ouni Dësch, dofi r gëtt et en einfachen Kaffi   dobannen. Den 
éischten Kaffi   selwer gemaach schmaacht top! Ëm 9:54 verloosse mir de Candlestick RV Park, deen seng 
beschten Zäiten wuel längst hannert sech huet. Den Candlestick Park vis-à-vis, den alen Stadion vun de 
49ers, ass am gaang ofgerappt ze ginn.

D‘Wieder ass net genial, deels gesäit een bloen 
Himmel, mee mat ville Wolleken. Eisen Navi féiert eis 
queesch duerch San Francisco, haut Sonndeg ass net méi 
grad souvill Traffi  k wéi gëschter, mee et geet nach duer 
fi r bëssen an den Stress ze kommen. Op den Stroossen 
geet et biergop a biergof, typesch fi r dës Stad, duerno 
gin mir souguer duerch d‘Lombard Street gelotst, awer 
gottseidank net duerch den touristichen Deel mat den 180 
Grad Kéieren! Sou lues komme mir an d‘Géigend vun der Golden Gate Bridge, heiansdo kann een tëschend 
den Haiser schonn e Bléck drop werfen. Een vun villen haut!

Da geet et iwwert d‘Bréck selwer. Mir sinn schonns zu Fouss a mam Velo, awer nach net mam Camper 
driwwer gefuer, en Wahnsinnsgefi ll! Souguer d‘Sonn weist sech kuerz.

Éischten Stop ass bäim Vista Viewpoint, vis-à-vis 
vu San Francisco, direkt hannert der Bréck. Et gesäit 
een schonn den Niwwel vum Mier Richtung Bucht 
zéien. Puer Fotoen, dann zréck bäi de Camper, den eiser 
Meenung no uerdnungsgemäss geparkt ass, an awer freet 
een frëndlechen, awer sec‘en Här vun der Police, op mir 
géingen fueren.

Da geet et d‘Gonzelman Road de Bierg aus. Di éischt 
zwee Viewpoints leien fi r eis op der falscher Säit, well an 
der Mëtt vun der Strooss zwee duerchgezunne Strécher 
sinn. 

Sonndeg, den 22. Mäerz
San Francisco - Mount Tamalpais SP (48 Meilen)
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Mir fueren souwisou léiwer fi r d‘éischt rop, well et alt méi niwweleg gëtt, an mir beim „Willy senger 
Bänk“ nach eppes wëlle gesinn. Ganz rop komme mir net, hannert engem Turnaround ass et verbueden fi r 
RV‘s, Busser an Trailer weider ze fueren. Mir parken laanst d‘Strooss op enger fräier Parkplaz, wou zwar 
Coach drop steet, mee et gëtt soss keng Méiglechkeet. De Rescht maachen mir dann zu Fouss, a wéi net 
anescht ze erwaarden, ass alles am Niwwel, wéi mir uewen waren. Eenzel Fotoen kréien mir nach hin, wou 
een Stéckelchen vun engem Peiler ze gesinn ass, mee dat war 
et. Mir waarden déck 20 Minutten, du fänkt et un ze fi semen, 
an mir maachen eis rëm biergof bäi eise Camper. Bësse méi déif 
kritt een dann schonns éischt Vuen op Golden Gate an d‘Skyline 
vun San Francisco. Well jiddereen hei egal wéi an iwwerall 
parkt, hale mir dann och zweemol, a kréien d‘Bréck nach schéin 
virun d‘Lëns.

Sonndeg, den 22. Mäerz
San Francisco - Mount Tamalpais SP (48 Meilen)

Dann heescht et eiser Liiblingsstad rëm Äddi soen. 
Weider geet et iwwer Sausolito bis Rodeo Beach. Hei 
ass eng wonnerschéin Plage, mat rauem Mier, wou 
d‘Wellen héich widdert d‘Fielsen schloen, an engem 
Strand aus lauter miniklengen, schéine Stengercher, 
déi an alle Faarwen an der Sonn schimmeren. Eng 
ganz Parti Leit sinn hei ënnerwee, eng Parkplaz 
gëtt et net, mee mir halen kuerz nierwt der Strooss, 
fi r puer Fotoen ze maachen. Eis fällt op, datt puer 
Leit dorëmmer ginn mat Poschen, wie wann se 
eppes géingen sichen. Ech froen eng eeler Madamm, déi natierlech, 
typesch amerikanesch, stolz drop ass eis ze erklären, wat se mëscht. 
Hei leien anscheinend Steng, déi sou geschlaff  sen, datt se wie Glas 
schimmeren. Ausserdeem fënnt een „Shark Teeth“, wat de Claude och 
direkt beweist, hien huet der schon etlech an der Hand. 
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Sonndeg, den 22. Mäerz
San Francisco - Mount Tamalpais SP (48 Meilen)

Duerno fueren mir bäi d‘Bonita Lighthouse. Och hei as et 
schwiereg, eng Parkplaz ze fannen. Uewen um Bierg ass guer 
näischt fräi, an et ass e klenge Wee ze goen bis ënnen bäi de 
Liichtturm. T‘ass schon hallwer dräi, an ëm hallwer véier mëcht 
de klengen Tunnel zou, deen duurch de Fiels bäi eng Bréck an 
Lighthouse féiert. Et reizt eis awer, et ze gesinn, a mir probéieren 
op dem ënneschten Parking eng Plaz ze fannen, an dann zu Fouss 
zréck ze goen. Et gëtt eis keng Sekonn leed, dëse wonnerschéinen 
Fleck ze gesinn, wou een um Hiwwel lénks dovunner e Bléck 
op d‘Skyline vun der Stad an op d‘Golden Gate mat der Bucht 
huet, riicht aus de Fiels mat dem Lighthouse, a riets dovunner de 
Pazifi k mat den rauen Fielsen. Een Highlight vun dëser Rees!

Fir haut geet et duer, mir beschléissen eis sou lues op de Wee fi r op de Parking (den Owend gëtt et 
keen CG) ze maachen, wou een iwwer Nuecht stoen kann. Dësen Deel vun der #1 ass voller Kéieren an 
deels enken Stroossen, wat d‘Fueren ustrengend mëscht, mee d‘Blécker op de Pazifi k an déi wëll Natur 
entschiedegen masseg dofi r.

Ëm hallwer sechs stinn mir och op der Plaz, nees 
am Niwwel, obschonns bëssen méi wäit ënnen nach dat 
schéinste Wieder war. Plaz ass eff ektiv niewent engem Zelt-
Camping op enger Parkplaz, wou een, wéi den frëndlechen 
Host sot, en Ticket muss huelen, 25$ bezuelen, an op den 
Ziedel schreiwen, datt een „en route“ ass, dann duerf een 
do eng Nuecht stoen. Leider ass et schonns relativ frësch 
hei uewen, an d‘Bänk an d‘Grillplaz brauchen mir net. Mir 
maachen eis e Béierchen op, an ech fänken un mat tippen. 
A wéi ech um bal leschtem Saz vum impressionnanten Daach war, ginn ech erausgehäit, an alles ass fort 
wat ech geschriwwen hat! Vu Frust fänken ech un Spaghetti ze kachen. D‘Gehacktes war zwar nach an 
der Truh, mee dofi r huelen ech der dënner Hamburger, an improviséieren Gehacktes. Nom Iessen louch de 
Claude direkt am Bett, an ech tippen dat Ganzt nach eemol. Mee lo geet et och fi r mech mam Kindle an 
d‘Heia.

Geschlof: Pantoll CG 
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Méindeg, den 23. Mäerz
Mount Tamalpais SP – Sonoma Cost Beach (116 Meilen)

Et huet quasi di ganz Nuecht duerch ëmmer mol erëm gereent, deels och zolitt. Mir huelen eis provisoresch 
Keiler (Feierholz) ran an ëm 1/2 8 fueren mir de biergaus op de Mount Tamalpais, wou mir och wëllen 
Kaffi   drénken. Et schéngt sech liicht opzeklären, an all ze kal ass et net. Mir waren déi Éischt do uewen, 
mee direkt hannendrun koum e klengen Camion. De Claude huet sech den Tour ëm de Bierg am Detail um 
Panneau ugekuckt, Fees konnt een nach keng ofginn, well nach alles zou war. 

Ech decken alt den Dësch, Kaffi   hat de Claude schonns de Moien direkt gekacht. Mir soutzen knapps 
um Kaffi  sdësch, du hunn d‘Männer aus der Camionnette d‘Motorseeën ugehäit!! No kuerzer Zäitchen 
awer huelen se all hiert Geschir op de Bockel an ginn éierens anescht hin schaff en. Mir setzen d‘Spull an 
d‘Dusch, an maachen eis och sou lues op de Wee. Nach ëmmer ass et zimlech niwwelzech, mee mir hoff en, 
datt den Himmel och haut nees opgeet, an mir déi grandios Vue 
op d‘Bucht vu San Francisco an op de Pazifi k erhaschen. Et 
ass e ganz schéinen, kuerzen Trëppeltour ronderëm de ganze 
Bierg. Mee just iwwer der Stad hänkt eng déck Wollek, an den 
Niwwel, deen rop klëmmt, kritt anscheinend keen Enn. Op dem 
schéinsten Aussiichtspunkt waarde mir eng Véierelstonn, an 
tatsächlech kréien mir d‘Skyline an d‘Golden Gate, wann och 
diiseg, ëmmerhin ze gesinn. Et gëtt net schéin kloer, mee d‘goung 
duer fi r puer Fotoen.

No deem fl otten Tour geet et ëm 11:00 weider iwwert 
Bolinas, engem aalen Hippie-Nascht, Richtung Point 
Reyes Visitors Center. Hei erënnert e klenge Rondwee 
un dat grousst Äerdbiewen vun 1906, ze gesinn as deen 
Holzzonk, deen deemools ëm Metere verréckelt gouf. 

Géint eng Auer fueren mir weider Richtung Point 
Reyes Lighthouse. E schéine Liichttuerm, och wuel en 
touristeschen Hightlight. Autoen halen iwwerall, och op 
den RV-Plazen. Mir sichen eis dann och einfach um Enn 

vun der Schlaang eng Plaz lanst d‘Strooss. Den offi  ziellen 
0.4-Meilen-Wee bis dohin zitt sech awer e gutt Stëck méi 
wäit, an da geet et och nach 350 Träppleken erof (an duerno 
nees rop!) Mee ass awer absolutt derwäert!

Wa mir nach bëssen eppes vun eiser schéiner Campsite 
wëllen hunn, musse mir sou lues Gas ginn, well laut Navi 
brauche mir nach zwou Stonnen bis dohinner.

De Wee féiert eis iwwert eng wonnerschéin Streck 
laanscht Bodega Bay, wou dem Hitchcock säin Film 
„Vögel“ gedréint gouf. T‘ass zimlech touristesch, an mir hu keng Ahnung, wou dat Haus as, falls et et 
iwerhaapt nach gët, an d‘Zäit setzt eis am Genéck. 
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Et sënn nëmmen nach 10 Minutten bis op de Camping. Eis Plaz ass immens schéin mat direkter Vue 
op d‘Brandung. Mir genéissen d‘Sonn, de Claude riicht de Grill op, an ech trëppelen Richtung Mier. An 
d‘Waasser soll een awer a kengem Fall, goufen mir direkt bäim Anchecken gewarnt. Et wier immens 
geféierlech, datt de Sand engem ënnert de Féiss wech gespullt an een an d‘Mier gezunn gëtt.

E schéine Sonnenënnergang gëtt et wuel net, den Himmel 
zitt zou, an et gëtt kal. Mir hoff en, mir kréien nach gegrillt 
an heibaussen gees, dorop hate mir eis sou laang gefreet. 
De Claude huet mol direkt e Feier gemaach, mir hunn eis 
déck ugedoen, eise Steak gegrillt, an d‘Eessen trotz der 
Keelt genoss. Duerno souzen mir och nach bëssen mat 
Kindle a Whisky/Wäin beim Lagerfeier an hunn Liewen 
genoss. Mee nodeems mir allen zwee kuerz agenäipt 
waren, an d‘Keelt duerch Daunenjacketten gezunn ass, 
sinn mir ënnerdaach gaangen.

Dobannen haten mir awer nees genuch Energie fi r 
ze spullen an ze raumen. Ech sinn du ënnert den Diwwi 
gekroch an de Claude huet nach an de Paperassen 
gekniwwelt, wéi et getockt huet, an en onfrëndlichen 
Noper eis drop opmierksam gemaach huet, datt eis 
Luucht baussen nach géing brennen. (Hien hat sech awer 
net genéiert, fi r seng Matrassen op eis Site an d‘Sonn ze 
leeën!)

Nujee egal.... mir hunn awer gutt geschlof!

Méindeg, den 23. Mäerz
Mount Tamalpais SP – Sonoma Cost Beach (116 Meilen)

Also fuere mir just duerch, net ouni nach e puer Stoppen laanst d‘Mier ze maachen. Et ass eng Mëschung 
tëschent Normandie a Schottland. Mega! Mir komme souguer laanscht en Arch am Mier, wéi an der 
Normandie. Déi Leit, déi hei uewen op de Klippe wunnen, hunn et zwar kal a lëfteg, mee eng herrlech Vue! 
Iwwerall laanscht d‘Strooss as et gréng a voller Blummen, an ënnen gesäit een dat wëllt Mier.

Geschlof: Wright‘s Beach CG    Site: #9
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Mir sinn schonns um 07:30 op, huet een jo net oft datt 
een matzen op der Plage mat Bléck op d‘Mier erwächt. 
Dobaussen gesäit et gro aus, war am Fong fi r Nuets Reen 
gemellt, mee mir hunn näischt mat kritt. Et ass niwweleg, an 
et fällt och liicht eppes. Mir loossen eis et awer net huelen, 
mat Genoss hei Kaffi   ze drénken. De Claude war bis bäi den 
Host fi r ze froen, wou een kënnt dumpen an der Géigend, mee 
do war keen. Wéi e rëm koum sot en, iwwerall wieren Leit 
dobaussen. Also decken mir och eisen Dësch an genéissen 
Sunny-Side-Ups mat Bacon an der herrlicher Aussiicht. Den 
Himmel geet op, a mir gënnen eis de Luxus, eis nach eng 
hallef Stonn mat de Campingsstill ënnen bäi d‘Mier ze setzen. Dat ass relativ wëll, schléit héich Wellen, a 
mëscht mega Kaméidi wann d‘Wellen briechen. Gottseidank goung den Himmel rem bësse méi zou, wat et 
eis dunn méi einfach gemaach huet, d‘Zelter hei ofzebriechen.

Dënschdeg, den 24. Mäerz
Sonoma Cost Beach - Bothe-Napa SP (86 Meilen)

Ëm 11:00 se mir nees on the road op der #1. D‘Landschaft ass magesch, zerklüften Fielsen, deels Buchten 
mat Sandstrand, uewen di schéinsten Blummen, a gréng Wiesen, mir mussen einfach stoen bleiwen fi r 
Fotoen ze maachen. Zoufälleg ass eisen nächsten Halt bäi enger Bucht, wou ënnen eng Parti Robben an der 
Sonn leien, an ganz Schwäerm Vigel um Waasser schwammen.

Da komme mir no enger Abberzuehl klenger Kéieren 
géint Mëtteg bäi de Fort Ross, engem alen Holzfort vun 
de Russen, mee leider ass en closed! Mat eis halen véier 
aner Autoen stall a liesen d‘Schëld, wat do hänkt. Also 
maachen mir nees d‘Kéier, fueren e Stéck iwwer #1 zréck. 
Jenner by the Sea ass eng fl ott kleng Uertschaft, mat 
ganze ville Caféen, Restauranten an Haiser, déi eng Terrass 
raus op d‘Waasser hunn. Mir passéieren och Guerneville, 
wou vill Haiser mat héijen Holztrapen virdrun vun der 
Strooss rop an de Bësch gebaut sinn, gesäit aus wie grouss 
Bamhaiser. 
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Mir verloossen de Parking, a probéieren eng fl ott Plaz 
fi r e klengen Picknick ze fannen, wat sech awer als net sou 
einfach erweist, genee sou wéi iergendwou eng Dumping Station 
ze fannen. Mir kommen ëm 15.30 bäi e Petrifi ed Wood Park, wou 
mir op der Picnic Area en selwergemaachten Bagel an der Sonn 
genéissen. Ëm 16:00 dréinen mir en Tour duerch Calistoga, tanken 
do, mee een Dumping fannen mir nach ëmmer net. Esou lues gëtt et 
enk, well den Blackwater ass quasi voll. Op der Streck fi r bäi eise 
Campground, den Bothe-Napa State Park, kommen mir laangst 
daat berühmt Schëld vum Napa Valley. Well mir et ze spéit gesinn 
hunn, maache mir waghalsig demi-tour, e Fotostopp virum Schëld, an dann nach emol de selwechten 
Wendemanöver fi r nees a Richtung Camping ze fueren.

Dënschdeg, den 24. Mäerz
Sonoma Cost Beach - Bothe-Napa SP (86 Meilen)

Sou lues kommen mir an d‘Géigend vun den Armstrong Redwoods, 
an ëm 13:00 stinn mir um Parking. D‘Wieder ass net schlecht, mee hei 
am Bësch ënnert de Beem as et net wierklech waarm, also doen mir mol 
nach d‘Softshell unn. Et as wéi iwerall, di Eng lafen am T-Shirt, di Aner 
an der Daunenjakett. Bis 14:15 maachen mir e klengen Trail iwert en 
schéin ugeluechten Pad ënnert den risegen uralen Beem duerch. Et ass 
beandrockend wéi déi Risen Stuerm a wahrscheinlech och Äerdbiewen 
iwwerstinn.

Mir installéieren eis op eiser wonnerschéiner Site 47 
matzen am Bësch, levelen, an sprayen eis géint Moustiquen 
an, well mir allen zwee direkt gepickt goufen. De Claude 
mëscht mat engem Eemer e klengen, illegalen Dumping 
bäi puer Beem, fi r dat mir d‘Nuecht packen, ouni datt eppes 
iwerleeft, an der Hoff nung muer schnell en Dumping ze 
fannen.

A lo gëtt de Bericht getippt, gelies, gechillt, gekacht.... 
Vakanz gemaach! :-D

Geschlof: Bothe-Napa State Park    Site: #47
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Mëttwoch, den 25. Mäerz
Bothe-Napa SP - Anthony Chabot RP (140 Meilen)

De Wecker rabbelt um 7:00 bäi enger Baussentemperatur vun 8° C .... esou gëtt dann leider näischt 
draus, op dësem schéinen Camping de Kaffi   de Moien dobaussen ze genéissen. Den Himmel ass zwar blo, 
d‘Sonn schéngt, mee nach net hei am Bësch.

Depart fi r an de Napa Valley as ëm 9:13, a bis op Oakville ass 
am Fong näischt Extraes ze soen. Do sënn mir ëm hallwer 10, a well 
mir eng Strooss ze fréi ofgebéit waren, koume mir laanst en Post 
Offi  ce. De Claude hält, dréint de Camper op engem Wäinhändler 
sengem groussen Parking, an ech lafen bäi eng immens léif 
Madamm Timberen kafen, fi r datt eis Postkaarten fort kéimen. 
Leider hat si nëmmen dräi Stéck, an huet de Rescht zesummegesat 
aus lauter Klengen. Hunn nach de Geck gemaach, hoff entlech 
wieren d‘Postkaarten grouss genuch!

Ebenfalls zu Oakville, d‘Robert Mondawi Wineyards
mat dem Wäin, deen mir zoufälleg Silvester an Holland 
gedronk haten. Wéi ze denken war, ass et en risegen 
Wënzer, eng Touristenattraktioun, well et hält ënnert 
anerem e Bus vu San Francisco do. Mir dréinen en Tour 
iwwert de Parking, a verloossen séier nees den Territoire. 
Op der selwechter grousser Strooss gesinn mir e Grocerie 
Store, a beschléissen, eis einfach do di eng oder aner 
Fläsch Wäin vun hei ze kafen. Parkplazen gëtt et net vill, 
mee de Wee geet ronderëm d‘Haus, wou och nach e klenge 
Post Offi  ce Container steet. Hei gëtt geschaff t, de Wee ass 

méi wéi schmuel, an Gottseidank hate mir zoufälleg gesinn, datt di aner Säit een erausgefuer war, soss 
hätte mir eis net weider getraut, well d‘Kéier hätt een ni hei kritt. Mee eng Parkplaz hate mir domat nach 
ëmmer net. Laanst d‘Strooss war masseg Plaz, mee iwwerall Schëlder „no Parking at anytime“. Puer 
Meter méi wäit stoungen grouss Jeepen vun wahrscheinlech Aarbechter, a mir hunn eis einfach doniewent 
gestallt fi r di puer Minutten. Et war e schéint, proppert, 
héichwäertegt Delikatessegeschäft. Am Fong wollte mir 
eis Wäin, eng Baguette an eventuell e Stéck Kéis oder 
bëssen vun deenen appetitlechen fäerdegen Zaloten kafen, 
fi r e klenge Picknick ënnerwee. 3 Fläschen Wäin à 15 resp 
18 Dollar hate mir schonn um Aarm, och eng Baguette, 
di lecker ausgesinn huet. Mee du hätt een fi r engt Stéck 
Kéis vun engem hallwen cm Bord iwwert 8$ missten ginn, 
an en normalen Croissant huet 5$ kascht.Du haten mir 
keng Loscht méi, an hunn och de Wäin zréck gesat, an der 
Hoff nung nach en anert Geschäft ze fannen.
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Ëm 11:00 geet et weider Richtung Napa City. Mir gesinn awer weder en McDo, nach Starbucks oder soss 
eppes mat WiFi fi r eis HotSpot Kaart ze lueden. Tourismus gëtt hei wierklech nach net grouss geschriwwen, 
mat Ausnahm vun den Degustatiounen an den Wäin-Schlässer. 

An dann sënn mir quasi schonn raus aus dem Napa Valley. Et war fl ott emol gesinn ze hunn, mee lo näischt 
Spektakuläres. Wäingidder lénks a riets, gréisstendeels mat schéinen, deels souguer protzegen Haiser, an 
alles schéin ugeluecht, mee nët sou „gemittlech“ wéi an der Bourgogne. Hei ass et blummeméisseg schonn 
Summer, op d‘mannst zwee Méint sënn se eis viraus. Mir gesinn Lavendel, Päischtrousen a Rousen déi 
bléihen. Ganz oft hunn si laanscht hir Wäin-“Bierger“ (de Gros ass alles fl aach) eng Rei kleng Wedden, bäi 
engem waren et souguer Rousen als Ofgrennzung. Mee et ass alles privat, et kann een néierens stallhaalen, 
dofi r ass fotoméisseg och net vill dran.

Mëttwoch, den 25. Mäerz
Bothe-Napa SP - Anthony Chabot RP (140 Meilen)

Ëm 12:00 se mir am Jack London Historical Park. D‘éischt maachen mir eis um Parking mol e Rescht 
Spaghetti warem an iessen déi op enger Picknickplatz an der Sonn. Hei ass et richteg gutt waarm, a mir 
huelen d‘3/4 Boxen an den Top raus. Spulle brauche mir net, well d‘Telleren fl éien mat haardem Geschëpper 
zur Dir raus op de Parking, sie waren vum Klappdësch gerutscht a gebrach. Alles war erwäscht ronderëm 
an huet gelaacht!

Bis 14:45 se mir an dem immens fl ott ugeluechten Park ënnerwee. 
Am Haus, dat dem Jack London seng Fra no sengem Doud zu sengen 
Éieren gebaut huet, ass lo e Musée. Et gesäit een gréisstendeels nach 
wéi si ageriicht waren, wéi räich si musse gewiescht sën, a wat fi r 
Iddien si vun all hire Reesen matbruecht hunn. D‘Madamm hat en 
eegent Buedzëmmer, Schminkzëmmer, an zwee Dressoiren! 

E klengen Trail geet bäi säin Graw. Dat läit 
am Bësch, e Stëck Natur mat engem Holzzonk 
ronderëm, wou seng Äschen verstreet, an en 
décken Steen vu sengem ofgebrannten Draamhaus 
dropgeluecht gouf.
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Mëttwoch, den 25. Mäerz
Bothe-Napa SP - Anthony Chabot RP (140 Meilen)

Dohin féiert dann den nächsten Wee. Hei gesäit een d‘Ruinen, alles wat Steen war ass stoen bliwwen, 
an alles aus Redwood ass ofgebrannt. Seng Iddien waren grandios. Fir déi Zäit gouf et schonn e Swimming 
Pool, Gästezëmmer, an hien hat fi r sech en Stack am Tuerm geplangt. É Mount ier si sollten eraplënneren 
ass alles ofgebrannt. Ronderëm sënn ënner Glas d‘Pläng vum Architekt ze gesinn, wéi et gebaut war. Kritt 
een Tréinen an d‘Aen, wann een sech dat virstellt.

Da gin mir zréck op de Parking, vu wou een 
eng Mile op den zweete Parking ka fueren, do 
ass dem London seng Farm ze besichtegen. Hei 
huet hien alles sou ugeluecht, wéi hien gemengt 
huet, datt et am Besten kënnt wuessen. Et gët 
Wäibierger, wou hien Terrassen dra maachen 
gelooss huet, wie hien et an Japan gesinn hat. 

Och e klengen Cactusgaart ass do, wou en 
Cactussen ouni Picken wollt ziichten, woumat hien 
awer gescheitert war. Säin Ziel war et, déi Saachen ze 
verwierklechen, déi hien op senge Reesen gesinn, a 
fi r gutt fonnt huet. Leider ass en schonn mat 40 Joer 
gestuerwen. Dëst war een vun den interessantesten 
historeschen Plazen, déi mir bis elo gesinn hunn.

Da fueren mir Richtung Oakland op den Anthony Chabot CG. 
Den Tom-Tom féiert eis queesch duerch den Beruff strafi c, iwwert 6-
bunnig Highway‘en, Stroossen iwwert, ënnert an nierwt eis. Mee de 
Claude meeschtert dat labber mam Aarm aus der Fënster, während ech 
den Heldendoud am Botzeemer stierwen! 

Ëm fennëf Auer ware mir um Camping, d‘Haischen 
ass net besat, an op eiser Plaz hänkt keng Reservatioun. 
Mee mir hunn et jo schrëftlech, an fi r haut hänkt och keen 
aneren Numm do. Da misst dat jo klappen. Elo endlech 
maachen mir den éischten Dumping 2015 wou mir 2009 
mat de Kanner den Lëschten gemaach haten! Bësse Sonn 
kënnt nach tëschend de Beem durch, mee et as eng äiskal 
Loft, sou waarm wi et virdrun am Napa Valley waer, sou 
frësch as et lo rëm hei. Mee daat mëcht neischt, mir hun 
eis installéiert a genéissen den Owend.

Geschlof: Anthony Chabot Regional Park   Site: #12
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Donneschdeg, den 26. Mäerz
Anthony Chabot RP - Monterey (129 Meilen)

Et gëtt just séier bësse geraumt, ëm 8:00 as Depart ouniiiii Kaffi  . Sou schéin de Campground och ass, 
hei am Bësch ass et ze frësch. Fir an engems den Internet op der Telefonskaart nei ze lueden, siche mir en 
Denny‘s, wou free WiFi ass. Well den WiFi net de Schnellsten ass, kritt de Claude et laang net un d‘Goen 
fi r Kaart ze lueden. Den System bei Denny‘s huet och bëssi geännert, de Kaffi   as nët mi gratis, an et gëtt 
och nëmmen méi emol „some more coff ee“, duerno kritt een direkt d‘Rechnung presentéiert. Egal, lo hu 
mir nees iwwerall Internet.

Ëm hallwer 10 fueren mir op Gilroy an en Premium Outlet, den Traffi  k as enorm, relativ vill Akzidenter, 
a vill Policekontrollen. Den Outlet besteet aus 4 eenzel Deeler, déi deels vun enger 5-spuriger Strooss 
vuneneen getrennt sinn. Ausserdeem sënn et lauter kleng Butteker niewenteneen, an t‘ass een ëmmer 
dobaussen an der praller Sonn, déi mir nach net gewinnt sënn. Vum éischten an den zweeten Deel gi mir 
zu Fouss, bäi North Face schloen mir zou. De Claude kritt eng aart roud Trainingsjackett, ech e wäissen 
Fleece, an d‘Jongen e Sweatshirt. Fir an den drëtten Deel huele mir den Camper, a geroden prompt Richtung 
Freeway. Well mir du ëm véier Ecken hu missen kierpen, gëtt alt an engems getankt, geet zwar nëmmen mat 
cash, mee et ass relativ bëlleg. Duerno kënnt nach Levis an Pacsun, wou mir scho mol Tonnen T-Shirten 
fi r e gudde Präis kaaft haten. Mee och hei ass alles anescht wéi di lëschte Kéier, een T-Shirt + den zweeten 
fi r den 1/2 Präis, an een kascht 23$. Dofi r kritt de Claude awer 3 Levis 501 à 40$ Stéck. Ech fannen zum 
Schluss awer och nach einfach Sandalen, wat gudd ass wëll ech kann des Kéier bal net an de Flipfl ops 
goen.

Am hallwer fënnef maachen mir eis mat engem 
Iced Macchiato Richtung Monterey. De Claude huet 
souguer nach den Nerv ofzebéien, well hén e Schëld mat 
„Strawberrys“ gesinn hat. Ech kafen direkt eng ganz 
Këscht, a ka mir net verkneifen direkt puer Stéck z‘iessen. 
Ech hoff en mir sënn geschwënn aus der Stadregioun raus, 
soss brauch ech Erhuelung no der Vakanz. De Verkéier 
gëtt bësse manner, mee t‘ass nach ëmmer stresseg, an a 
Monterey selwer ass et och net méi einfach. 

De Claude dréint en Tour duerch di ganz Stad, fi r ze 
kucken, wou mir mär kënnte parken, mee mir fannen 
näischt a beschléissen um Camping ze froen. Et geet 
zréck op den #1 laanscht Carmel, dem säin Dall total 
iwwerraschend komplett am Niwwel läit. Grad sou 
séier wéi en koum, war en awer nees fort, a mir fueren 
déi schmuel Strooss biergop bäi de Camping mat dem 
schéinen Numm Saddle Mountain Ranch CG. De Wee 
dohinner ass grad sou abenteuerlech wéi den Numm. Eng 
immens léif Proprietärin heescht eis wëllkomm a weist 
eis ob verschiddenen Pläng mat allen Detailer, wat mir 
kënnten man, wéi mir op Monterey kommen a wou mir 
am besten parken kënnten.
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Eis Site ass zimlech enk, an t‘as net 
einfach anzeparken, well een vis-à-vis op 
d‘Parkplaz laanscht eng Boîte muss fueren an 
dann hannerzech, riicht aparken. Fir lénks de 
Slide-Out kënne eraus ze fueren, musse mir 
eis bësse méi riets halen, wou eng Bänk mat 
Dësch steet. Dat geet awer schlussendlech, 
mir kënne souguer nach levellen, mat den 
vum Claude an engem klengen Gefach 
entdeckten Bléck. Obschonn et éischt sechs 
Auer ass, ass et schonn immens frësch hei 
uewen, well d‘Sonn kënnt net méi bis ob eis 
Plaz. 

Mir kucken mol direkt an den Internet, raumen bëssen an iessen puer Ierpelen. Da fänken ech u mat 
kachen, et gëtt Spaghetti mat Scampi. Wéint dem Wieder an der Plaz iesse mir ausnahmsweis mol nees am 
Camper. No der Spull kuckt de Claude nach op de Pläng a bäi Google no, wou mir lo mär parken, an ech 
schreiwen déi puer Postkaarten färdeg. Lo ass et 10 Auer, ech ginn schlofen a freeën mech mega op mäer 
well et steet en Highlight un, de Whale Watching. 

Donneschdeg, den 26. Mäerz
Anthony Chabot RP - Monterey (129 Meilen)

Geschlof: Saddle Mountain Ranch    Site: #22
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Start um 08:00 Richtung Monterey - mir parken um Parking #1 bäi der Bootswierkstaat, (op dem 
uewendriwwer ass et fi r RV‘en verbueden). D‘Verlängerung dovun ass de Pier, wou déi vill Fotomotiver 
a Form vun Seehënn an Vigel leien. Dëse Parking läit ausserdeem perfekt tëschent Cannery Row mat 
Aquarium an dem Wharf, wou d‘Booter fi r de Whale Watching fortfueren.

Mir maachen eis e liichte Kaffi   an huelen d‘Pëll géint Seekrankheet. 
(wier awer net néideg gewiest) 

Dann trëppelen mir op de Fishermans Wharf, wou d‘Princess 
Monterey ëm 10 Auer ofl eet fi r de Whale Watching. Mir sen schonn 
1/4 op 9 do, em hallwer 10 ass Boarding.

Eis Guidin ass de rengste Sonneschäin, gackert gär, vill a virun allem 
haart, an huet dobäi eng Stëmm wéi d‘Minnie Mouse. Hoff entlech 
schwätzt se net zwou Stonnen non-stop duerch! 

Leider ass d‘Wieder net sou gutt gelaunt wéi d‘Madamm, et ass immens dréif an niwwelzech. Ganz 
laang gesinn mir quasi näischt, an et ass ustrengend dauernd op dat grot Mier ze kucken. Op emol jäizt 
d‘Minnie! Ganz Schwäerm vun Delfi nen op 1 Auer! Kuerz duerno sën se ronderëm d‘Schëff . Wéi am Film 
tauchen aus dem Niwwel nach zwee aner Schëff er op. Spooky! Wou een hi kuckt Delfi nen, verschiddener 
souguer immens no un eisem Schëff . Genial!!! Si sprangen zwar net wie de Flipper um Schwanz, mee 
schwammen ronderëm eis.

Freideg, den 27. Mäerz
Monterey (21 Meilen)
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Kuerz duerno nees Kreesch duerch de Mikro: Walen! Zwee op 2 Auer. Op emol huet et bestialesch 
gestonk, an d‘Minnie erklärt, dat wier wann se d‘Loft géingen erausloossen, fi r déif ze tauchen. Boah! 
Duerno wieren se meescht net méi ze gesinn. Mee gläich duerno 4 Steck op 11 Auer. Se späizen Fontänen, 
schwammen „Delfi n“, puermol gesäit een herrlech de Schwanz mat Waasserfall ir en nees ënnertaucht. 
D‘Schëff er probéieren se op d‘Distanz anzekreesen. 

Freideg, den 27. Mäerz
Monterey (21 Meilen)

Ëm 12 Auer gouf leider gesot, mir missten lo dréinen, a just dee Moment sprangen der nach emol Zwee 
aus dem Waasser fi r sech ze weisen. Anscheinend waren dat Growalen. Déi aner 6 waren Humpback. Bal 
eng Stonn laang geet d‘Faart ouni eppes Extraes ze gesinn zréck, eng 
Parti Leit sënn un Deck ageschlof, obschonns et net waarm ass. Mee 
d‘Fahrt hat sech gelount an et war en wonnerschéint Erliefnis fi r eis.

Ëm 13:00 Auer gouf et du um Wharf eng lecker Clam Chowder
am Sauerdeeg-Bun.

No enger kuerzer Opwierm-Paus mat Kaffi   am Camper hu mir déi 
déck Jacketten do gelooss, a goungen mat liichtem Gepäck an den 
Aquarium. An eng al Sardinendousenfabrik gouf en Aquarium op puer 
Niveauen gebaut, Deeler vum Gebei goufen stoen gelooss, deels goufen riesech nei Glasfronten agebaut. 
Do huet een Architekt super Aarbecht geleescht, eis gefällt et immens gutt. 
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A ganz vill gëtt fi r Kanner gebueden. Iwwerall 
Spillecker, déi all mat Mier oder Fësch ze doen hunn. Mir 
se begeeschtert.

Géint 5 Auer sën mir en Tour duerch d‘Cannery Row
getrëppelt. Mir hunn och a puer Geschäfter gekuckt, a sënn 
duerno zréck op de Pier gaang, wou mir Fotoen vun den 
Séihënn, Möwen a Co wollte maachen. Mee mëttlerweil 
kënnt een net méi ewéi 2011 bis hannen op hiren Pier, do 
ass lo alles vergittert. Fotoen gëtt et keng allzegutt méi.

Nodeems mir eng Akaafstut mat Sweatshirten an de 
Camper gedroen, an e méi waarme Plover ugedoen hunn, 
sënn mir rëm um Wharf geland, wou mir eis e Restaurant 
gesicht hunn fi r z‘iessen. Mir hunn eis fi r den The Big Fish 
Grill ganz hannen um Pier entscheed, a kruten en Dësch mat 
Mier/Buchtbléck. Gees hunn mir ganz leckeren, gegrillten 
Fësch. Ech konnt souguer e Glieschen Chardonnay dobäi 
drénken, de Claude nëmmen San Pellegrino, wéinst dem 
Fueren.

15$ huet de Parking de ganzen Daach kascht, 
mir stoungen tiptop do als eenzegen Camper. 

Duerno gouf et nach emol spannend, fi r am 
Däischteren de schmuelen Wee biergop op de CG 
ze fueren, an op eiser klenger Site anzeparken. 
Gouf awer inklusiv Verrennen an eng falsch Strooss 
mat hannerzech nees erausfueren mat Bravour 
gemeeschtert. De GC, deen an d‘Bierger geklätscht 
ass, huet zwar keng schéin a virun allem enk Stellplazen, mee ass wonnerschéin mat ville Planzen ugeluecht. 

Et gët eng grouss Schwämm, iwerall kleng Terrassen mat 
Liegeplazen oder Spiller (z.B. Kicker), alles mat Bléck 
op d‘Hiwwelen ronderëm. Net luxuriéis, mee mat Goût, 
empfehlenswäert!

Knapps uewen ukomm, louchen mir och schon ënnert 
dem Diwwi an hunn vun Walfësch gedreemt.

Freideg, den 27. Mäerz
Monterey (21 Meilen)

Geschlof: Saddle Mountain Ranch    Site: #22
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Mir drénken Kaffi   am Camper, eisen Dësch ass am Schied, a bestëmmt nom Wanter nach ni genotzt 
ginn. Kuerz virun 9 Auer sinn mir prëtt fi r Richtung Carmel by the Sea ze fueren.

Um Plang hunn mir eng RV Parkplaz gesinn, a fannen se 
och an natura. D‘Plazen sënn net grouss, eise Camper passt 
sou just drop, en plus stoung do, et dierft een nëmmen eng 
Plaz notzen. Dofi r ass se awer gratis! Em 9:10 trëppelen 
mir duerch d‘Stiedchen rof bäi d‘Mier. Carmel ass eng 
schéin, kleng Stad, mat ganz villen Galerien, Bijouterien, 
an och soss deieren Geschäfter. Et gëtt vill kleng, léif 
Haisercher, oft nach am ale Stil mat Holzschëndelen um 
Daach, all hunn se schéin, propper Virgäert mat ville 
Blummen, iwwerall as eppes fi r d‘Aen.

Samschdeg, den 28. Mäerz
Monterey – Morro Bay (128 Meilen)

Et geet nëmme biergof bis bäi eng wonnerschéin Plage. Hei wimmelt et vu Leit, di meescht hunn 
mindestens een Hond dobäi, déi all ouni Problem fräi lafen, an de Claude kritt d‘Tréinen an d‘Aen. Dat se 
Momenter, wou mir no eisen zwee verlaangeren. Am Fong wollte mir just emol luussen kommen, an direkt 
nees zréck bäi de Camper goen, well nach vill haut um Programm steet. Mee sou kal et och de Moien war, 
sou herrlech ass et hei beim Waasser. Fleecen ginn direkt ausgedoen, mir trëppelen e Stéck laanscht d‘Mier, 
a maachen Fotoen. Hei kënnt een sech direkt an de Sand setzen an liesen. 

Mee sou schéin et och ass, et geet awer nees biergop bäi de Camper. An engem léiwe klenge Geschäft 
kafen mir eis nach en Käerzenglas fi r Owes op eisen Dësch, an dann kënnt jo net och nach een Christmas 
Shop. Do muss ech mir natierlech eppes Klenges fi r un de Beemchen kaafen.
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Um 14:40 kommen mir an den Julia Pfeiff er Burns 
SP, an ginn den Partington Cove Trail bis rof an eng 
kleng Bucht bäi d‘Waasser. T‘ass eng stengeg Plage, mat 
décken Fielsen, an iwwerall sënn der Stengemännercher 
gebaut. Nees eng Plaz wou een kéint bëssi sëtze bleiwen. 
No der Fotosession (wéi iwwerall!) ginn mir nees biergop, 
wou een lo fi r d‘éischt déi ongewinnten Hëtzt spiert.

40 Minutten sënn ëm fi r den Trail, an da siche mir och nach eng Véierelstonn nom Tom-Tom. Ass en aus 
dem Auto gefall? Am ganze Camper ass en net méi ze fannen. Hunn zweemol alles duerchsicht, souguer am 
Frigo gekuckt, dobäi luch en an der Oofl ag vir am Camper, wou en higehéiert. Mee do as nach ee Gefach 
ganz hannen dran, dat hate mir nach ni gesinn!

Samschdeg, den 28. Mäerz
Monterey – Morro Bay (128 Meilen)

Géint Mëtteg fuere mir weider, an den #1 weist sech, wat 
d‘Wieder ugeet, vu senger bester Säit. Ëmmer nees musse mir 
halen bleiwen fi r Fotoen ze maachen. No sëllichen Fotostoppen 
maache mir mat engem Bagel Mëtteg bäi engem herrlichen Vista 
Point. Op eise Still genéisse mir mat fantasteschem Bléck op 
d‘Mier déi gréng Wisen, faarweg Blummen an d‘Sonn. An zwou 
Stonnen maachen mir ganzer 5 Meilen!!

Nächste Stop ass bäim Big Sur den Nepenthe 
Restaurant, dat ass en Gift Shop, Café mat Terrasse, 
Restaurant mat Terrasse, alles mat atemberaubendem 
Bléck iwwert d‘Mier. Kee Wonner datt et bekannt ass. 
Fir hei z‘iessen muss een reservéiert hunn, an datt mir an 
enger räicher Géigend sen, gesäit een un den Autoen um 
Parking! Et ass derwäert, gesinn ze hunn.
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Nächste Stop war bäim Piedras Blancas Lighthouse geplangt. 
T‘huet een vun der Strooss e Bléck drop, mee dobäi kënnt een 
net. T‘ass Späergebitt vun der Army oder ähnlechem, kann een 
awer eng Visite guidée buchen. Mir maachen puer Fotoen, an 
fueren weider, quasi just ëm den Eck bis Piedras Blancas, an do 
leien och schonns d‘Seeelefanten! Och hei sënn de Parking an 
d‘Wéeer fi r zu Fouss lanst d‘Déieren ze goen, ausgebaut ginn. 
D‘Sonn steet schonn déif, an et ass e fl ott Fotomotiv. Um Parking 
fënd de Claude nach een iwwerrannten Handy, a well néierens e 
Ranger oder sou ze gesinn ass, klemmt hien en op e Poto.

Em 18:30 kënnt di lescht Etapp fi r haut, op de Morro 
Dunes CG bäi Morro Bay. Mir se pünktlech do fi r de 
Sonnenënnergang iwwert dem Mier ze kucken, a fueren net 
direkt op de Camping, mee parken lanst d‘Strooss a ginn 
bis an d‘Dünen. T‘ass zwar schonn kal, mee mir harren di 
Véierelstonn aus bis d‘Sonn am Waasser ënnergeet. Eis 
Site um Beton ass net immens, direkt nirwt der Mauer vun 
den Toiletten. An hei ass eng lass, „Campground full“, 
typesch amerikanesch, faarweg Chrëstbeleuchtung iwwert 
der Markise, haart Musik lafen, iwerall gëtt gebrabbelt, 
Kanner fueren Vëlo ronderëm.... plus den Va-et-vient 
an d‘Restrooms, mëcht et net wiirklech gemittlech. D‘éischt wollte mir iwwerhaapt net raus, mee du hu 

mir beschloss, eis den Dësch méi no un eis Dir runzezéien, 
d‘Marquise rauszefuhren, eis nei Käerz op den Dësch ze stellen, 
a schonn hate mir trotzdem en eenegermoossen gemittlechen 
Eck, vläicht souguer méi roueg wéi op enger anerer Plaz direkt 
un engem Noper. Mir wiermen dem Claude seng Rescht Starter-
Calamaren vu gëscht fi r Apero, duerno grille mir e Steak, a 
sëtzen dobaussen bis 10 Auer. Méi spéit probéieren ech nach 
bëssen ze tippen, mee sen groggy. War e laangen Daach! Gelies 
kréien mir och näischt méi.

16:29 nächste Stop, McWay Waasserfall. Hei gouf 
vill amenagéiert, wéi iwwerhaapt op ville Plazen ob der 
Streck geschaff t gouf. D‘Mill Creek Picnic Area loosse 
mir falen. Et gesäit vun uewen zwar wonnerschéin aus, et 
kënnt een mam Auto bis rof an d‘Bucht fueren, an sech 
do eng Plaz raus sichen fi r ze relaxen. Mee éischtens ass 
keng Zäit méi, an zweetens e komeschen Zäitpunkt fi r eng 
Kaffi  spaus. 

Samschdeg, den 28. Mäerz
Monterey – Morro Bay (128 Meilen)

Geschlof: Morro Dunes RV Park    Site: #R5
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Sonndeg, den 29. Mäerz
Morro Bay - Point Mugu SP (182 Meilen)

6:45 Claude steet op - ech bësse méi spéit - du stoung d‘Sonn 
och schonn op eiser „gemittlecher“ Plaz.

Ëm 9:10 sinn mir on the road. De Claude war nach bezuelen 
(méi bëlleg wéi gesot) a keeft Feierholz. Mir kommen quasi direkt 
bäi eng Tankstell, déi zwar deier ass, mee da brauche mir duerno 
net méi ze sichen. Leider gesinn mir dono eng Rei Tankstellen eng 
un der anerer, wou de Bensin bis zu 80 Cents méi bëlleg war!

Mir kommen als éischt bäi d‘Missioun La Purisima, 
déi op eisem Visite-Plang steet. Déi fl ott Moss an der Kees 
ass net begeeschtert schaff en ze mussen, mee fi r eis war 
et fl ott.

Vun de Gebaier hir ass et net typesch eng Missioun wéi mir se alt schonn gesinn hunn, mee éischter 
wéi e Klouschter, fl aach gebaut, mat wonnerschéinen Arkaden, engem Kraidergaart, uralen Olivebeem, 
risegen Rosmarinstäck.... Et kann een an di zwou „Kierchen“ goen, déi am Fong vum Raum hir wéi grouss 
Dortoiren sënn, et gesäit een wou de Pater an d‘Militär gelieft hunn, hir Kichen, hir Schräinerei, alles 
immens schéin erhalen a presentéiert.

Em 12:55 maachen mir eis nees op de Wee a kommen laanst Ostrichland, enger Straussefarm, an 
halen spontan stall, fi r en Ee ze kafen. Dat géif eng Omelett!!! Et kënnt een als éischt an de Shop mat 
all méiglechem an onméiglechem Kreemchen, dann däerf een Entrée bezuelen fi r ran d‘Déieren fi dderen 
ze goen. An souguer en Dëppchen Fudder, wat si jo souwisou bräichten, kascht extra! Ech froen fi r een 
Straussenee ze kafen, well am Geschäft kengt ze gesinn as, „yes sure - sixty $ each. „ Ech froen, sixteen? 
No - six-ty - six - 0!!!! Boaaaah, déi hunn se jo net méi all! Froen mech wéivill se der verkaaft kréien, a wat 
se mam Rescht maachen? Oder léen déi nëmmen engt am Mount??? Jiddefalls maachen mir ouni en Dollar 
auszeginn demi-tour, knipsen d‘Straussen iwwert den Drot a fueren weider.
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Sonndeg, den 29. Mäerz
Morro Bay - Point Mugu SP (182 Meilen)

Bis 14:30 sënn mir dann zu Solvang, trëppelen e Stéckelchen 
duerch d‘Haaptstrooss, ech selbstverständlech och emol duerch 
d‘Jul-Geschäft, des Kéier ouni eppes ze kafen, an da wiesselen mir 
d‘Stroossesäit a ginn bäi eis Danish Bakery, kafen e Brout, puer 
Kaffi  skichelcher an de Claude eng Tut Meringuen. Dann geet et zréck 
bäi eisen Camper, den an enger Säitestrooss hält (mir haten net gesinn 
datt et en RV Parking gouf). Mir man awer nach eng Foto mat de 
Meringuen bäim Wikinger, wou mir och virun 4 Joer mat de Jongen 
geknipst haten. 

Wei ëmmer waren mir iwwerall méi laang wéi 
geplangt a beschléissen, Santa Barbara falen ze 
loossen, an direkt op de Camping beim Mier ze fueren, 
einfach fi r nach bëssen eppes vum Feierowend ze hunn. 
Ënnerwee kommen mir nach bäi engem California - El Rancho Market lanst, a ginn do nach puer Saachen 
akafen, déi mir demnächst brauchen.

Et ass mega vill Traffi  k laanst d‘Küst. T‘ass Sonndeg, an mir denken sie hun evtl och scho Vakanz hei? 
No ustrengendem Fueren landen mir dann awer op eisem CG direkt um Strand. Am Ufank huet et bëssen 
chaotesch ausgesinn, ee Camper/Trailer um aneren, mat dertëschent Autoen de queeschen Wee. Mir haten 
d‘Nummer 12 reservéiert, mee déi war besat, hei stoungen zwou Jeepen, an eng Parti Jonker lëmmelen am 
Sand. Een vun hinnen kënnt awer direkt bäi eis, a seet, si géingen plënneren, well si dem Noper souwiesou 
zevill Kaméidi maachen. Ok, vun eis aus! Si lueden een Auto, a fueren. Vun der anerer Säit kënnt een 
eeleren Mann froen, op dat eise Site wier, hen wier frou driwwer, da géing hien säin Auto réckelen. Tss, 
wiesou halen se dann hei wéi Hee a Stréih duercherneen op friemen Plazen!? 

Endlech hu mir dann eis Plaz fräi, an d‘gesäit guer nët méi sou schlecht aus. Fräie Bléck op d‘Mier, eisen 
Dësch, eis Feierplaz am Sand, herrlech! Mir levelen, huelen d‘Campingstill raus, an ginn mat de Kindlen 
di puer Meter bis bäi d‘Waasser. Hei genéissen mir einfach sou eng Stëndchen. Da gëtt de Grill ugehäit, 
d‘Sonn geet lues a lues ënner, an ech maachen de Fotoapparat prett.
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Just ir et souwäit ass kënnt Niwwel op, deen sech rechts a lénks an d‘Bucht rafrësst, an zack, ass d‘Sonn 
net méi ze gesinn. Mee genee sou séier wéi de Spuk koum, war en och nees fort. Mir iessen mat de Féiss 
am Sand, d‘Lagerfeier brennt och schonn, an nom Eessen setzen mir eis mat de Campingstill an dem 
klengen Dësch, mat Wäin, Käerz a Kindle bäi d‘Feier - et ass onbeschreiwlech schéin. An erstaunlech 
roueg, onverständlecherweis se scho vill Leit dobannen. Den Stärenhimmel ass fantastesch, de Mound ass 
schéin ze gesinn, top! 

Ir mir dann och raginn, trëppelen mir nach emol bis bäi d‘Waasser, setzen eis kuerz an de Sand a kucken 
d‘Stären. Romantik pur! Leider gëtt et frësch a fi icht, a mir ginn schlussendlech och ënnerdaach.

Sonndeg, den 29. Mäerz
Morro Bay - Point Mugu SP (182 Meilen)

Geschlof: Point Mugu SP     Site: #12
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Méindeg, den 30. Mäerz
Point Mugu SP - San Diego (166 Meilen)

De Claude ass ëm 7:15 op a setzt sech direkt bäi 
d‘Mier fi r ze liesen. Ech sënn ëm 8:10 erwächt, ginn 
duschen, mee hat vergiess datt mir kee Stroum hunn, 
an d‘Generatrice bis 10 Auer net däerf ugemaach ginn. 
Da musse meng Hoer lo sou dreschen. Mir drénke 
gemittlech Kaffi   am Sand, raumen, de Claude spullt, an 
ech däerf mech och nach bëssen bäi d‘Mier setzen fi r ze 
liesen. Hei kënnt een et nach en 
Dag aushalen! Ëm 10:20 wollte 
mir fueren, mee de Claude war 
nach net grad prett, an ech hu 
mech dobaussen op den Dësch 
gesat, fi r déi lest Minutten 
d‘Mier ze genéissen. 

Do gesinn ech schwaarz 
Beweegungen am Waasser, 
lafe eran d‘Spektiv sichen, an 
tatsächlech, et sënn Delfi nen! 
Hu souguer gemengt et emol 
sprutzen ze gesinn wie bäi engem Wal. Ruff en den Claude, a mir kucken nach wéi laang engem groussen 
Schwäerm Delfi nen no! An hien gesäit och nach e Wal sprutzen virum tauchen. Dat war jo derwert datt mir 
nach hei waren. Start ass lo eben 20 Minutten méi spéit.

Ëm 11:05 se mir zu Santa Monica. Mir sinn duerch/laanscht Malibu an divers aner bekannt Uertschaften 
gefuer, (alles Santa) an et war fi r mech immens stresseg. Vill Bunnen, vill Traffi  k, hektescht Fueren 
ronderëm, mee fi r de Claude ass et „just“ ustrengend. Lo ass meng ganz Entspanung vum Mier scho rëm 
fl eeten. Mir parken op enger grousser Plaz beim Mier fi r de Schnäppchenpräis vun 25$! Ass zwar fi r de 
ganzen Dag, mee déi Zäit hu mir jo net. Mir trëppelen iwwert eng ganz speziell Digue, vu rieds no lénks, 
d‘Mier, e riesegem Sandstrand mat ville Beach-Volleyballterrain‘en, eng duebel Vëlospist, de Passeo fi r 
d‘Foussgänger, an dann eng Rei Haiser, mol méi mol manner deier, mat x Terrassen drop an drun gebaut.
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Méindeg, den 30. Mäerz
Point Mugu SP - San Diego (166 Meilen)

Da sënn mir och schonn beim berühmten Santa Monica Pier. Hannen um 
Wupp as Kiirmes, mat Riserad an Achterbunn. Virdrun lauter Geschäfter, 
typesch eben. Matzen dran an der Mëtt um Holzpier steet dann d‘Schëld 
„End of Route 66“. Dat hu mir gesicht, maachen puer Fotoen a ginn nees 
zréck. Do ass och ee klenge Verkafsstand, just mat Saachen zum Thema, an 
de jonke Vendeur gesäit dem Claude säin Duch um Kapp vun der Route 66, 
kënnt an d‘Gespréich, a fënnt bal keen Enn. 
Mir kafen nach e Magnéit an en Porteclef, 
an da musse mir eis nach a säin Gästebuch 
aschreiwen, well mir vu sou wäit hir 
kommen.

Duerno trëppelen mir zréck bäi de 
Camper. Et ass 13:10 an den Traffi  k hëlt net 
of! D‘Strooss ass mëttlerweil 8-spurig, si 
rennen hei wéi d‘Hännessen, d‘gëtt lénks a 
riets iwwerholl, vun zwou Säiten wëllen se mateneen an de Sécherheetsoofstand, den mir virun eis probéieren 

anzehalen. De Claude kritt e klengen Down, a mir stoppen um 
éischten Vistapoint, dén mir gesinn. Zoufälleg ass dat beim 
risegen Marinestützpunkt Pendleton USMC wou am Dag bal 
100.000 Léit schaff en. Virun eis am Mier läit e Flugzeugträger, 
hannendrun nach zwee grouss Schëff er, an driwwer kreesen 
Helikopter. Dräi landen op engem Schëff  um Mier, an dräi 
bréngen non-stop grouss Päck vun enger Plaz niewent eis u Bord 
vum Flugzeugträger. Ass ganz interessant nozekucken, mee mir 
musse weider. Wëllen jo bäi d‘Blummen kommen.

Also nees an d‘Getümmel vun der Strooss! D‘éischt kommen 
mir nach duerch Oceanside, enger grousser Uertschaft un der Küst, mat engem schéinen Hafen. No enger 
gudder Véierelstonn se mir zu Carlsbad. Touristesch, awer ganz nobel! An dann gesinn mir och schonn 
d‘Blummen liichten.

Et kascht 12$ Entrée pro Persoun, plus je 5$ fi r de Waggon Ride. 
Do fi ert een mat engem alen Trakter mat Unhänger tëschent de 
Felder, a gëtt op diverse Plazen erausgelooss, wou een souguer op 
extraen Plazen bis eran an d‘Felder ka goen fi r Fotoen ze maachen. 
D‘Felder sënn endlos, an de Faarwen no uneneen gereiht. T‘ass 
e Genoss fi r d‘Aen, Ranunkelen souwäit een kucke kann, an den 
herrlechsten Faarwen. Mir maachen eng Parti Fotoen, a stellen eis 
schlussendlech nees un fi r den Trakter fi r zréck. Et ass witzesch, 
kënnt een wuel och zu Fouss goen, mee hei passt ët einfach.
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Géint 18:00 verloossen mir d‘Flower Fields, an t‘geet um schnellste Wee op San Diego. 

Eng Stonn méi spéit sin mir um Camping, dén guer net 
sou schlecht as fi r an enger Stad. D‘Plaz (saudéier) as fi r 
eise klenge Camper riesech, mee mir se jo zwee Deeg hei. 
Maachen de Store raus, zéien den Dësch drënner, a schonn 
ass et gemittlech, och wann direkt virun eis hannert engem 
héijen Drot de Spadséierwee laanscht d‘Waasser geet. Den 
Owend gëtt et Spaghetti, a mir kënnen dobaussen eessen, 
ouni eis a 6 Jacketten mussen ze wéckelen. Lo ass et 10 
Auer, an de Claude ass am Campingstull ageschlof. Ech 
maachen da wuel och Feierowend, och wann ech nach 
wollt liesen. Hunn awer nach mam Tom a Yann geschwat, 
doheem ass décke Stuerm, wollt wëssen op alles an de Rei 
wier. As et! 

An wéi den Zoufall et wëll, een Pensionär, deen mat 
fi ert, kennt Lëtzebuerg, ass schonn do Vëlo gefuer, 
an huet zu Klierf geschlof. Mir trëppelen duerno nach 
laanscht de Rousegaart an etlech aner Plantatiounen fi r 
Iddien ze kréien, si sënn och Landschaftsgärtner. Mee hir 
Haaptaktivitéit schéngt op de Ranunkelfelder ze leien. 
Wie ëmmer as den Exit duerch de Buttek, an ech kafe mir 
nach puer Knollen.

Méindeg, den 30. Mäerz
Point Mugu SP - San Diego (166 Meilen)

Geschlof: Mission Bay RV Resort    Site: #38



© cBerti USA 2018- 36 -

Dënschdeg, den 31. Mäerz
San Diego (0 Meilen)

Hu gutt geschlof, a mol net matkritt, datt en Noper bäikomm 
ass. Kaffi   gouf et dobaussen, obschonns d‘Sonn sech net konnt 
duerchsetzen.

War awer relativ angenehm, an an der Vakanz gehéiert de Kaffi   
dobaussen ze drénken einfach dozou. De Claude war scho bäi 
d‘Rezeptioun, fi r gewuer ze ginn, wéi a wou mir e Bus fi r an d‘Stad 
kréien, mee déi war nach zou. Nom Kaffi   hu mir eis Saache gepak, a 
sen iwwert de CG bis an d‘Entrée gaang, du war de Büro op. Mir hunn 
an engems e Feierkuerf an Holz bestallt fi r den Owend, fi r 17$ krut 
een alles op d‘Plaz geliwwert. D‘Mme huet eis och erklärt wou, mir 
Buslinn 30 kënnten huelen, déi eis direkt op Gare am Zentrum féiert.

Vun do ass een och quasi direkt am Old Town, dem ganz alen Deel vun San Diego, wou d‘Mexikaner 
waren. Hei ass nach de ganzen wëlle-Westen-Flair, op mexikanesch. Geschäfter, Restauranten, iwwerall 
Musik, Kaktussen, typisch Gebaier, schéin Deko, alles gutt erhalen an immens propper. Mir beschléissen, 
am spéiden Nomëtteg heihinner zréck ze kommen, an eppes z‘iessen.

Ëm den Eck kritt een den Old Town Trolley, eng Aart Hop-on-hop-off . Mir fueren mat deem mol bis 
an den Gaslamp-Quarter, well den alen Deel vun ëm 1900, wou stengen Haiser gebaut goufen, mat den 
typeschen Fassaden vun deemools, ganz uewen op eiser „Kucke-goën-Lëst“ steet. Erklärt gëtt ganz vill 
ënnerwee. Eisen Chauff eur vum éischten Trolley as e ganz lëschtegen, eeleren Här, deen Anekdoten zielt, 
an ëmmer nees passend Musik aspillt. As zwar net eises, mee awer iergendwéi gehéiert et dozou, an t‘gefällt 
eis souguer. Ronderëm den Hafen gëtt vill vun der Navy geschwat, d‘Seals ginn hei ganz héich gehal, an 
d‘Stad lieft quasi vun a fi r d‘ Army. Prompt kënnt och een ganz bekannten amerikaneschen Marsch, mengen 
den „Stars and Stripes forever“. Da lueft hien nach emol d‘Seals an hire Courage, wéi „brave“ se wieren, 
meescht wäit fort vun hire Famillen, an dorops hin huet de ganze Bus op Kommando en „hurray“ geruff ! 
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Dënschdeg, den 31. Mäerz
San Diego (0 Meilen)

Mëttlerweil sënn mir am Gaslamp-Quarter ukomm. Mir trëppelen emol d‘5th Ave rop, an d‘4th nees 
rof, knipsen vill schéin al Gebaier, deels fannen mir der och rëm, wou am Bus dovun geschwat gouf, wie 
z.B. dem Wyatt Earp seng Gaming Hall, wat herno en Hotel gouf. Iergendwou war och d‘Piano-Bar, aus 
Top Gun, wou ee kann beim Piano Fotoen maachen. Bäim Arrêt vum Trolley fi r weider ze fueren ass en 
Irish Pub mat cooler Terrass wie en Tresen, a well de Claude mol emol net muss fueren, bestelle mir eis e 
Béierchen a genéissen gutt gelaunt einfach d‘Liewen.

Den nächsten Bus ass voll, a mir (mat 8 aneren Leit) musse 
waarden bis den Nächsten kënnt mee dofi r as deen bal eidel! Mir 
fueren laanscht den nach aktiven Flugzeugträger Ronald Reagan
a kuerz duerno laanscht den USS Midway, den lo e Musée ass. 
Do kann een sech eng Virstellung maachen, wéi riesech di Dénger 
sinn. An de Lucken sinn elo Caféen mat groussen Terrassen, mee 
leider brauch een Stonnen fi r eng Visit.

Da fuere mir mat Vollgas iwwert di laaaang Coronado Bay 
Bridge rop, déi San Diego mat Coronado an enger Naval Air 
Station verbënnt. Dëse Chauff eur huet d‘Leit beim Eraklammen 
gefrot, vu wou se kéimen, an bäi der Faart huet en sech mat de 
„Luxembourger“ hannendran! ;-) Mir rennen iwwert di Bréck, 
an ech ginn meng Hoer bal net meeschter, zur allgemenger 
Belustigung vum ganze Bus. Si stinn net nëmmen zu Bierg, 
mee an all Himmelsrichtungen! 

E Meedchen aus Kanada hat Héichtenangscht ob der 
Bréck, dat koum och op seng Käschten. Och hei kommen 
ëmmer nees passend Lidder zu den Erklärungen. Mir 
klammen op der Insel raus a ginn op de Pier Fotoen vun 
der Skyline vun San Diego maachen. Fir d‘Fotoen nach 
méi intressant ze man, bléist e Mann mat Bengelen a 
Ficellen riseg Seefeblosen iwert Waasser!
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Dënschdeg, den 31. Mäerz
San Diego (0 Meilen)

Ech kafe mir en T-Shirt, a mir erhaschen grad nach den nächsten Bus. Dësen Chauff eur ass och fein, 
awer net sou witzeg. Dat passend Lidd fi r de Stadion vun den San Diego Toreros feelt och net. Hei op der 
Insel ass een vun den deieren Staaddeeler, wéi een un de gréisstendeels wonnerschéinen Haiser gesäit. Mir 
kommen op de berühmten Strand Coronado Beach, anscheinend een vun de schéinsten vun der Welt. Do 
ass och den Hotel del Coronado („Manche mögen‘s heiss“ an gëtt och bäim Harry Bosch ernimmt) ze 
besichtegen.

Da geet et nees zréck iwwert d‘Bréck. Och lo feelt den Arméismarsch net beim éischten Bléck op 
Seals an Aktioun. (an der Bucht war e Manöver mat Helikopteren am gaang) Genausou erkléngt „Take me 
out to the ballgame“, wéi mir laanscht de Baseball-Stadion vun den San Diego Padres fueren. Nächsten 
kuckenswäerten Deel ass den Balboa Park mat villen Muséen, schéinen Bauten, dem Theater an dem 
berühmten Zoo. D‘Kate Sessions gëlt als Mamm vum Balboa Park, well si hiert Liewe laang Beem a 
Planzen aus der ganzer Welt gestëft huet an hir den riesegen, wonnerschéinen Park mat uralen Beem ze 
verdanken ass. 

Mir fueren laanscht en Hondspark, wou Leit mat hiren Hënn spillen, an se all fräi lafe kënnen. Mir se 
begeeschtert vun dëser Stad, hei hätt een méi Zäit missen aplangen. Alleng fi r an den Zoo sollt een am 
Beschten an en speziellen Visitors Center goen, an sech genee informéieren wat een wëllt kucken, well 
en ze grouss as fi r alles ze gesinn. Weider geet et duerch Little Italy, de Véierel fi r gutt z‘iessen, well et 
gréisstendeels nach al Famillen sënn déi hei ugesidelt hunn, an no hiren Familljenrezepter kachen.

Zum Schluß landen mir nees am Old Town.

Et ass mëttlerweil fënnef Auer, a mir setzen eis op Terrass vun der Casa de Reyes fi r eppes z‘iessen. 
Eise Garçon ass en typeschen Mexikaner, den op emol puer Wuert Franséisch mat eis schwätzt, an dann dat 
üblecht, „where do you come from?“ an ob mir gingen däitsch schwätzen? Nee lëtzebuergesch! Wie eist 
Land heescht? Wie d‘Haaptstad heescht? An all Kéier bäi eisem „Luxembourg“ huet hen gegrinst. Hen soot 
en géing sech mol schlau maachen, hätt zwar Lussemburgo schonn mol an der Element School héieren, mee 
wéisst awer näischt doriwwer. Mir iessen immens gudden Mar y Terra, „grilled skirt steak, crab stuff ed 
bacon wrapped, grilled shrimp, frijoles puercos, ensalada de nopales, guacamole an pico de gallo“. De 
Claude huet eng Corona gedronk, an ech en Chardonnay. 



© cBerti USA 2018 - 39 -

Zum Schluss, no engem gudden Drénkgeld koum de Garçon nach emol froen op en eng Foto vun eis 
kéint maachen. Virdrun hat en schonn gefrot, wisou mir zwou Kameraen hätten. ;-) Lo se mir jo no beim 
Bus an ginn iwwer d‘Haptplatz vum Old Town zréck. Mir kréien direkt e Bus, fueren iwert de Mission Bay 
Drive, an trëppelen laanscht d‘Sportsterrainen zréck op den Camping.

Op eisem Site steet wéi bestallt de Feierkuerf an eng ganz Këscht Holz. Et fänkt den Owend éischter un 
kal ze ginn, mee mir installéieren eis trotzdem dobaussen mat Bléck op d‘Bucht an Schëff er. De Claude 
mëcht Feier, a mir packen et trotz Keelt, agemummt mat Fleece an Daunenjakett nawell laang, bis 11 
Auer. 

War en super Daach!

Dënschdeg, den 31. Mäerz
San Diego (0 Meilen)

Geschlof: Mission Bay RV Resort    Site: #38
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Mëttwoch, den 01. Abrëll
San Diego - Anza Borrego Desert SP (121 Meilen)

De Moien schléissen mir mat dem Pazifi k, dem éischten 
Deel vun der Rees, of an et geet an d‘Wüst. D‘Mier weisst 
sech nach emol vun senger schéinster Seit an mir drénken 
Kaffi   dobaussen.

Ëm 9 Auer verloosse mir de CG, den Tom-Tom ass 
bëssi duercherneen, a mir mussen d‘Kéier nees maachen. 
Dat passt grad gutt bäi enger Tankstell, dann ass dat och 
alt erleedegt. Nächst Statioun ass e Walmart, mir brauchen 
nach puer Saachen. 10:55 - endlech hu mir alles verstaut, 
fueren op den Highway, a géint Mëtteg se mir am Anza 
Borrego Desert State Park. Um Vista Point „Inspiration 
Road Point“ maachen mir e kuerzen, schéinen Halt.

Da geet et weider op Julian, enger 
ganz klenger, léiwer Uertschaft, déi 
berühmt ass fi r hiren Äppelkuch. 
Trëppelen emol d‘Strooss op an of, a 
bäi „Grandma‘s Kitchen“ loosse mir 
eis dann och verféieren a genéissen 
lecker Apple Pie mat Glace an engem 
Kaffi   op der Terrass.

Nächsten Halt ass bäim Cactus Trail. Hei féiert de Wee 
tëschent de Cactussen iwwert e schmuelen, stengegen Pad. 
T‘ass net ze wäit an net ustrengend, ausser datt een muss 
oppassen, wou een trëppelt, wéint de Mini-Cactussen a 
Picken déi dorëmmer leien. Sou verschaff en mir bëssen de 
Kuch a gesinn souguer puer schéin Bléien.
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Ëm 16:00 komme mir bäi di éischt Skulpturen zu Borrego Springs. Ass am Fong eng kleng Uertschaft, 
mat engem riiiiiiese Rondpoint op der Haaptkräizung, op der banneschter Spur se Parkplazen agezeechent, 
an d‘Mëtt selwer ass eng Picknickplatz ënner Palmen. Dorop muss een kommen!

Ronderëm d‘Stiedchen huet de Kënschtler Ricardo Breceda riesech, rastisch Skulpturen gestallt. Deels 
stinn se no bäi der Strooss, deels kann een och an d‘„Wüst“ erafueren (respektiv eragoen, wat awer keen 
Amerikaner mëcht). Déi, di gutt ze erreechen waren, hu mir och all gesinn. Haaptsächlech sënn et eng 
Parti Päerd an verschiddenen Positiounen, Elefanten, en Indianer, en Ur-Vugel, Kaméilen, e Skorpioun, en 
Heesprénger, en Jeep deen off road fi ert, a mat am impressionnansten war e riesen Draach, deen scheinbar 
ënnert der Strooss duerch goung. Eng Wahnsinnsaarbecht, an eng detailléiert fi r hei an der Wüst ze stoen. 
All fanne mir se net, well hir Kaart mat den Stroossen net iwwereneen stëmmt. Mee egal, geet och sou duer. 
War schéin de gros gesinn ze hunn. E Versuch hate mir nach gestart fi r de Cowboy mam Päerd ze fannen, 
mee mir sinn op emol matzen an privaten Zitrounen- an Pampelmousse-Plantagen! Hei ass sécher näischt 
méi, also maachen mir d‘Kéier a fueren op den Anza Borrega Desert CG.

Mëttwoch, den 01. Abrëll
San Diego - Anza Borrego Desert SP (121 Meilen)
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Geschlof: Borrego Palm Canyon CG    Site: #116

Mëttwoch, den 01. Abrëll
San Diego - Anza Borrego Desert SP (121 Meilen)

Hei hu mir eng wonnerschéin Site, op engem Camping, deen ganz am Valley läit. Et 
ass sou een hallwe Kessel mat Bierger ronderëm, hannert deenen och schonn sou lues 
d‘Sonn ënnergeet. Eisen Deel Camping läit schonn am Schied, mee de Rescht ass nach 
voll an der Sonn. D‘Plaz huet een Schiedhaischen, waat 1930 aus Steng/Fielsen gebaut 
gouf, a mat Holzdunnen iwwerdeckt ass. D‘Säiten sen deelweis op, sou datt een iwerall 
wéi duerch Fënsteren rausgesäit. An der Mëtt stinn zwee Dëscher aus Steen mat stengen 
Bänken, an am Eck ass eng Feierplaz wie eng Cheminée. Erwähnen muss een onbedéngt 
di öff entlech Toilett ënnert fräiem Himmel. 

Mir setzen eis raus mat Campingsdësch a Still, engem Béierchen, Chips, Dip a 
Kindle, a genéissen déi absolutt Rou. Hei ass et angenehm waarm, just kënnt heiansdo eng stiermesch, mee 
mëll Lëftchen op. Leider gëtt et awer och lästeg Mëcken, also sprayen mir eis mol an. Ëm hallwer aacht 
beschléisse mir endlech de Grill unzegeheien, an iessen gemittlech a romantesch bäi Käerz an Feierchen 
(dat een vun den Temperaturen hir net gebraucht hätt). 

Mir hunn ausserdeem e wonnerschéinen Stärenhimmel, mee leider bal Vollmound, sou datt et fototechnisch 
net vill gëtt. Heiansdo ass guer keng Loft, an dann de nächste Moment stiermt et regelrecht, och d‘ganz 
Nuecht duerch. Leider ass et dem Claude den Owend net gutt, an hien geet fréi schlofen.
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Géint 09:30 starte mir, an ech fueren den éischten 
Deel vun der Streck bis Bombay Beach, wëll de Claude 
Problemer mat den Aen hut. Bombay Beach soll en 
Ghosttown sënn, mat z.B. engem Piano iergendwou 
um Strand. Et ass awer just eng speziell, kleng an ärem 
Uertschaft. Deels ass alles futti a verwahrloost, an deels 
wunnen Leit dertëschent, heiansdo méi uerdentlech mat 
(kitschegem) Virgäertchen, deels verlottert nieft deem 
ale Wouscht. Traut een sech bal net erauszeklammen. 
Mir fueren bis rof bäi de Strand, do stinn wéivill Männer 
mateneen ze diskutéieren. An enger Nierwestrooss gesi 
mir e Bus halen, fueren och mol do rop, an der Hoff nung 
eppes méi ze gesinn, well och eng ganz Parti Leit do 
stinn. Mee et ass e Bus vu Paramount Pictures, an d‘Leit 
hunn all eppes wéi e Script an der Hand. Déi werten den 
nächsten Film hei plangen!? Mir maachen pur Fotoen, och 
wann de Strand net immens aluedent ass. Do stinn futtis 
Betonsdeeler, wéi wann Bunkeren zerbombt gi wieren. En 
ale rastigen Kran ass och ze bewonneren, an dat war et. 

Donneschdeg, den 02. Abrëll
Anza Borrego Desert SP - Joshua Tree NP (223 Meilen)

De Moien bléisst keng Lëftchen méi, dofi r ass et gutt 
waarm an der Sonn. Mir drénken relax Kaffi   an eisem 
Kabaischen, duerno gouf gespullt a geraumt, an dunn 
nach en zweeten Kaffi   an eise Campingstill mat Vue iwert 
de ganzen Dall genoss. Et ass absolutt roueg, gëtt guer 
keng Ëmweltgeräischer, d‘héiert een just heiansdo Léit 
schwätzen.
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Donneschdeg, den 02. Abrëll
Anza Borrego Desert SP - Joshua Tree NP (223 Meilen)

Mir wiesselen de Chauff eur a fueren weider, och ouni Piano! Mee duerch de klengen Oofsteecher 
koumen mir op eng Picknickplatz um Salton Sea. Dëse gréisste See a Kalifornien (wéi Lëtzebuerg) ass 
entstaan duerch en Dammbroch vum Colorado River. Bombay Beach gouf touristisch, mee ouni Oofl aaf 
a vill Pestiziden ass d‘Waasser gekippt, an di ganz Géigend ass nees verarmt. Mir man eis Hot Dogs fi r de 
Lunch, an duerno leet de Claude sech bessen fi  seng Aen ze entspaanen. Ech ginn mat Fotoapparat an Stativ 
bäi déi dausende Vigel, déi bäim Waasser sëtzen.

Em 14:15 si mir fäerdeg mat Lunch, Sieste a Fotoen, an t‘geet weider an d‘Indian Canyons. Em 15:37 
seet d‘Madamm an der Entrée, mir wéisste jo, datt nëmmen bis 17:00 op wir. Egal, mir wollten et kuerz 
gesinn a bezuelen 18$ Entrée a fueren bis op den éischten Punkt rop, wou een e klenge Trail soll kënnen 
maachen. Ass awer näischt fi r eis dobäi, well mir jo quasi keng Zäit hunn. Also fuere mir zréck Richtung 
Trading Post, vun do aus geet och e klengen Trail fort.

Mir komme laanscht eng Plaz mat Bus an RV Parking, 
mee soss ass näischt do. Da komme mir an eng Kéier, 
wou lénks e klenge Parking ass, duerch d‘Strooss tëschent 
zwee Fielsbocken duerch geet, wou just normal Autoen 
duerchkommen. Et misst nach ongeféier eng Meil sen bis 
bäi d‘Trading Post. Packe mir dat ? 

Mir parken op der Säit, an huelen d‘Been an de Grapp 
iwwert d‘Strooss, déi sech biergop schlängelt. 5 vir hallwer 
5 sënn mir uewen. D‘Trading Post gesäit immens kleng aus, 
ass och e Glacebuttik mat Terrass dobäi, a vun do kucken 
mir rof an e wonnerschéinen Dall mat héijen Palmen, Sand 
a Fielsen, an enger klenger Baach. No kuurzer Berodung 
packen mir et och nach de Pad rof bis ënnert d‘Palmen, a 
ginn duerno zügeg bäi de Camper zréck. Pünktlich ware 
mir nees bäim Gate fi r raus.
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Ech fueren nees e Stéck duerch Yucca City bis bäi 
d‘Trading Post vum Joshua Tree NP. Do muss ech awer 
des Kéier emol ran, an ech kafe mir en Top, deen extrem no 
Räucherstäbercher richt, well et éischter en Esotherikbuttik 
mat Steng a Käerzen ass.

Ënnerwee ob der CG hu mir am Park stallgehal fi r den 
Sonnenënnergang tëschend de Joshua Trees ze kucken. 
Et war dunn dëck 7 Auer wéi mir am Jumbo Rock waren. 
De Knut hat eis ënnerwee ugeruff , hien hätt eng Site fi r eis 
wa mir wéilten. Sëcher wollte mir, soss hätte mir an den 
Indian Cove misste fuhren, wëll hei alles besaat as. D‘Léit 
kierpen iwwerall ronderëm fi r nach eng Plaz ze fannen.

De Claude annuléiert eis Plaz am Indian Cove, a mir 
se frou am Jumbo Rock ze stoën, deen direkt am Park 
läit, esou spueren mir muer eng Stonn Fahrt. No kuerzer 
Begréissung, (si hunn Site 25 an mir 40), ass et schonn 
däischter wéi mir endlech eenegermoossen riicht geparkt 
an gelevelt haten. Séier ginn puer Reschter gewiermt an 
dobanne gees, an da beschléisse mir awer nach raus ze 
goen an e Lagerfeier ze man, obschonn et och hei nët 
waarm ass. Mir packen et och net méi all ze laang, mee 
ëmmerhin haten mir nach eist Feierchen.

Geschlof: Jumbo Rock CG      Site: #40

Donneschdeg, den 02. Abrëll
Anza Borrego Desert SP - Joshua Tree NP (223 Meilen)
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Freideg, den 03. Abrëll
Joshua Tree NP (31 Meilen)

De Claude war schonn em 6:00 op, an huet ganz uewen op eiser Site am 
Campingstull op d‘Sonn gewaart. Ëm hallwer 7 louch hien nees kal ënnert 
der Decken gekuschelt, dobaussen waren knapps 5 Grad! Mir hunn nach 
emol gutt geschlof bis hallwer 8, duerno gouf et e gudde Kaffi   an der Sonn. 
Mëttlerweil war et vill méi waarm!

Duerno gi mir vum Camping aus den 
Skullrock Loop, e klenge léiwen Tierchen 

duerch Sand an iwwer Fielsen, a gesinn vill schéin Cactusbléien. D‘Enn 
vum Tour ass direkt an der Entrée vum Camping.

Ëm 12:30 starte mir en Tour duerch den Joshua Tree. D‘éischt fuere mir rop op de Keys Point, enger 
schéiner breeder Strooss, wou allerdings virun Narrows gewarnt gouf, a mir eis net sécher waren, op mir 
iwwerhaapt rop kéinte fueren, mee et ass gangen. Uewen ass e schéine groussen Aussiichtspunkt mat 
Vue iwwer Palm Springs, op di honnerten vu Wandmillen laanscht déi mir ënnen gefuer waren, an dem 
Andreasgraben. den mir awer nët gesinn hun. Hei uewen ass Netz, du krut d‘Alexa fi r säin Birthday eng 
SMS. Mir halen eis awer net laang op, well et ass schwäinkal.
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Duerno geet et nees rof bäi den Hidden Valley Trailhead. Op der grousser Parkplaz mat Picknickdëscher ass 
rëm décken Summer a mir iessen d‘éischt eng Glace, duerno gi mir den Trail. Och dat ass een wonnerschéinen 
Tour duerch den Dall tëschent décken Fielsbrocken, an iwwerall se Cactusbléien. Dëst gefällt eis nach 
besser wie deen klengen Trail de Moien. An t‘ass nees waarm! Verrëckt, déi Temperaturschwankungen! 

Geschlof: Jumbo Rock CG      Site: #40

Freideg, den 03. Abrëll
Joshua Tree NP (31 Meilen)

Ëm 15:30 se mir zréck um Campground, genehmegen eis mol eng gutt Dusch, en Béierchen an bëssen 
Kindle, ir mir ëm hallwer 6 Scampien an Saumon grillen. War alt nees en schéinen Daach, an en ass nach 
laang net eriwwer. Géint 18:30 ginn mir rop op eise klengen Hiwwel a kucken de schéinen Sonnenënnergang, 
an dann fi ert och schonn den Auto bäi mat eisem Besuch. D‘Peggy, de Knut an de Mika bréngen hir 
Still, Feierholz a bëssen Corona mat. Trotzdem et eis kal ass, a mir eis ëmmer méi amummen, sëtzen mir 
bis Hallefnuecht bäim Lagerfeier. (Thermometer weist 9 Grad) Et war en wonnerschéinen Owend, och 

wann de Claude de Stull gekillt huet. Fir de Mika ass hen 
och haut nach ëmmer „der Mann der mit dem Klappstuhl 
zusammengebrochen ist“! Mir haten e super Owend an  
hunn vill gelaacht. 
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Samsdeg, den 04. Abrëll
Joshua Tree NP - Death Valley NP (299 Meilen)

Hënnt war et eis souguer an de Schlofsäck kal, dobaussen waren 2 Grad an 
am RV ganzer 12! Géint 07:30 sinn mir allen Zwee op, an dobaussen dréinen 
op mannst schonns eng Stonn Autoen, déi eng fräi Site fi r haut sichen. Séier 
heibannen eng Schmier geschmiert, mee dobaussen gees, an den Départ ass mat 
bëssi Verspéidung ëm 8:24. Eigentlech wollten mir spéitstens um 8:00 on the 
road sinn, well eng Mammutetapp mat ëm déi 300 Meilen usteet. De Knut weist 
op d‘Auer a grinst, wéi mir lanst fueren fi r hinnen nach 2 Stéck Feierholz ze 
ginn, déi mir als Käil haten an lo net méi brauchen.

Um Wee fi r aus aus dem Park hale mir nach kuerz bäim Visitors Center, 
wou de Ranger eis zielt, datt eng Kalfront iwwer d‘Land zitt, dofi r wieren 
momentan déi ongewinnt déif Temperaturen. Da geet et a Richtung Rte 66. All 
déi blo Chloridbassingen, déi mir 2011 hei virun Amboy nach gekuckt haten 
sinn ausgedréchent. Direkt virun der Uertschaft, oder wat een nach sou kann nennen, ass eng Barrière, 
d‘Luuchten se rout an si ass zou. An do kënnt och schonn een Zuch, sou laang, et gesäit een keen Enn. 
Wahnsinn, wat do Gewiichter gezunn ginn! A wéi deem säin Biesem laanscht war, weist sech niewent 
sengem leschte Waggon schonn d‘Lok vun Engem deen aus der anerer Richtung koum. Flott Fotomotiv, an 
derwert de Motor auszeman, well ee gutt a gär 10 Minutten do hällt.

Natierlech ass och nees e Fotostop zu Amboy, mee des Kéier ginn mir och an de Roy‘s Café ran. Virun 
der Dir ass e Fotoshooting mat engem Fotograf an engem zimlech ronnen, schwärzen Mann, den eis direkt 
no koum. Dat ass da wuel den aktuellen „Roy“!? Mir bestellen eis zwee Kaffi  , a kucken ronderëm eis. 
Et ass nach wéi an den 60er Joeren, allerdings schlecht erhal. Schudder, de Kaffi   huet e ganz komeschen 
Geschmaach, su no Plastik iergendwéi, en ass nët ze drénken! Mir schreiwen nach eppes an d‘Guestbook, an 

huelen de Kaffi   mat raus bäi de Camper, wou 
mir en diskret entsuergen. ;-) Den Shoe Tree
ass och nach do, mee mat däitlech manner 
Schong drun wéi di éischte Kéier, wou mir 
hei passéiert sinn. Wou sënn déi dann hin?? 
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Mir fueren nees iwwer d‘Schinnen Richtung Amboy 
Krater, an maachen matzen op der Strooss an der Mëtt 
um Rte 66 Zeechen Fotoen mam roude Léiw. Wäit a breed 
keen Auto, an näischt ze héieren. D‘Zeechen ass zwar 
bëssi knaschteg, mee des Fotoen sinn mol an der Këscht, a 
vläicht fannen mir jo nach méi een Schéint op der Streck. 
Dann kommen nach puer Fotoen beim Krater an weider 
geet et mam Jabel.

Puer Meilen méi wäit ass ee schéint, proppert Rte 66 
Zeechen. Mir parken op der Säit, huelen Fotoapparat an 
Stativ mat raus, a setzen eis mam roude Léiw hannert 
d‘Zeechen op d‘Strooss. Hei gëtt mat Selbstauslöser geknipst. T‘gesäit een jo meilewäit, also kee 
Problem.

Da komme mir bäi de Bagdad Café, wou Out of Rosenheim gefi lmt gouf. Deen alen Airstream steet 
nach do, zwar nach just d‘Karkass, mee ëmmerhin. An di kleng Motelzëmmercher sënn och nach do, wou 
d‘Marianne Sägebrecht gewunnt huet. Och hei gi mir rann an de Café, wollten einfach kucken an vläicht 
eng Cola drénken, d‘Loscht op Kaffi   war eis vergaang. Mëttlerweil war et schonn no Mëtteg, an e Mann 
soutz mat engem Hamburger um Comptoir, eng Fra koum mat engem to-go raus, du duechte mir, falls dat 
lo net di enzesch wäit a breed sënn, kënnten se jo wuel net sou schlecht sen. Also bestellen mir eis och een. 
Déi Bud hei muss een gesinn hunn, an d‘Leit och. Mengen doheem hätt een kee Fouss eragesat, mee hei 
huet et iergendwéi gepasst. Lénks war e Raum mat Dëscher a Still, typesch Diner vun der Ariichtung hir, 
eng Säit voll mat Plakater a Fotoen vum Film, an ronderëm aner Biller, Nippes, Fändelen vu Gäscht um 
Plafong... an iwwerall Ziedelcher vu Leit di hei waren. Wéi een hei ka stëppsen ass mir e Rätsel, mee eng 
Spaweck fënnt een net. Hat mech erféiert, wie ech op emol gesinn hunn, datt am Eck ee Mann op engem 
Feldbett louch zu schlofen! Den muss säin Lager do opgeschloen hunn, well drënner a ronderëm louch alles 
voll perséinlechem Kreemchen.

Mir sinn du no rechts gaang, do war de Comptoir, e Stänner mat T-Shirten, an 3 Dëscher mat Still 
niewent der Entreesdir. D‘Maueren waren mindestens genee sou voll Ziedelcher, Schëlder a Plakater, an 
Menüskaarten ware och sou altertümlich wéi alles hei.

Samsdeg, den 04. Abrëll
Joshua Tree NP - Death Valley NP (299 Meilen)
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D‘Leit waren grad sou speziell wéi de Raum, ëmmer méi Familljememberen, vun Rocker bis klengt 
Meedchen, vun aler Rockerbraut bis Junkie, deen sech mëttlerweil vu sengem Lager erhuewen hat, a lo 
virum Fernseh sutz en Film mam Mel Gibson  ze kucken. Am beschten huet nach d‘Bomchen ausgesinn, 
déi eis d‘Hand ginn huet fi r Begréissung a sot, „schéin datt mir de Wee bäi si fonnt hätten“. De Burger war 
mol guer net schlecht, an d‘Fritten immens gutt. Duerno hu mir eis nees op de Wee gemaach, hate jo nach 
en etlech Meilen ze maachen. Fir et besser ze packen hunn mir eis ofgewiesselt mam Fueren.

Zu Barstow wollte mir tanken, op der éischter Tankstell (Shell) huet den Premium 4 Dollar kascht, puer 
Meter niewendrun war en nëmme méi 3$! Mir hunn dun do fi r 100$ vollgetankt. Nächst Statioun, just puer 
Meilen rof vun der Haaptstrooss, louch Randsburg, eng kleng, al Western- oder Goldgriewerstiedchen, 
wou mir awer just emol duerch gefuer sinn. Déi meescht ural Haiser sen lo Antiquitéiten-Trödelbuttiker/
Galerien vu lokalen Artisten oder ähnlechem. Näischt nennenswäertes fi r stoen ze bleiwen, dat meest gesäit 
zou aus, an Leit sën och kaum dorëmmer. Just beim „City Jail“, deen net vill méi grouss war wie en 
Dixie Klo, hu mir stall gehal. War och eff ektiv just eng kleng Entrée mat zwou Zellen, déi vu Mannequins 
bewunnt waren.

Ëm 17:00 ware mir no endlosen 5 Meilen Gravelroad 
bäi den Trona Pinnacles (hei goufen Filmer gedréint wie 
„Planet der Aff en“ oder „Star Trek“). De leschten Hang 
fi r rof bäi di imposant Sailen hu mir eis awer net getraut, 
well een normalen Auto fi r rop schonns um Schotter 
duerchgedréint huet. Mir hu dunn just vun uewen Fotoen 
gemaach, an sinn nees zréck getuckert.

Samsdeg, den 04. Abrëll
Joshua Tree NP - Death Valley NP (299 Meilen)

Geschlof: Panamint Springs Resort     Site: #RV12

17:34 an nach 50 Meilen bis op den Panamint Springs CG kurz virun dem Death Valley. Den Camping 
sollt just eng Schotterplatz sen, am Fong stëmmt dat och, mee d‘Plazen waren schéin a grouss, hätt een 
souguer Feier kéinten maachen. Mee et stiermt schrecklech, an un en gemittlecht Dobaussensëtzen ass 
net ze denken. Mir beschléissen einfach vis-a-vis an de Restaurant mat der fl otter Terrass ze goen an do 
z‘eessen. De Claude huet eng Zalot, an ech eng Pizza. Et war ganz lecker, an duerno se mir zréck an de 
Camper an hunn quasi direkt geschlof.
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Den Trail bäi de Waasserfall ass ofwiesslungsräich. E 
klengt Stéck iwwer reng Steng, dann eng gutt Meil duerch 
en ausgedrëchenten Wash, bis datt et op emol ronderëm eis 
méi gréng gëtt. Hei leeft eng kleng Baach, iwwerall sinn 
Himmelsdéiercher, Libellen a Geckoen. Duerno kommen 
Fielsen, wou een bësse kloteren muss, wat d‘Saach interessant mëscht, an op emol gesäit een ënnert Gréngs 
vu Beem e wonnerschéinen klenge Waasserfall matzen an der Wüst. Dat géing een wierklech net hei 
erwaarden. War e gudden Zäitpunkt sou virun Mëtteg ze goen, (mir hunn annerhallef Stonn gebraucht) well 
um Rëckwee koumen massiv Leit entgéint.

Sonndeg, den 05. Abrëll
Death Valley NP (123 Meilen)

Haut gëtt gutt laang geschlof, an duerno relax Kaffi   
dobausse gedronk. Nom üblechen spullen a raumen 
sinn mir um 10:30 ënnerwee Richtung Darwin Falls. 
Et ass net wäit bis bäi den Trailhead, mee nees geet et 
d‘éischt ongeféier eng Meil mam Camper iwwert eng 
Schotterpist.

Bäi eisem Trail war et wiedertechnesch schéin roueg 
an angenehm, mee lo op der Strooss gouf et nees alt méi 
stiermeg, an ënnen um fl aachen Terrain war e zolitten 
Sandstuerm, wou mir doduerch hu missen.
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Sonndeg, den 05. Abrëll
Death Valley NP (123 Meilen)

Geschlof: Furnace Creek Ranch     Site: #23

Aus dem Flaachen goung et nees biergop iwwert den 
Emigrant Pass, an déi aner Säit rëm biergof duerch de 
Wild Rose Canyon, (do ass weider näischt just en klengen 
Camping, den awer ganz beléift ass am Summer) weider 
bis Charcoal. Hei hu mir eis um Parking mat Bléck op 
d‘Charcoal Kilns aus Reschter eng Räiszalot gemaach, 
an och dobannen gees, well d‘Loft regelrecht widder de 
Camper gepeitscht huet, sou stiermeg war et. De Claude 
ass trotz Stëpps a Sand, deen duerch d‘Loft gefl unn ass raus 
gaang Fotoen vun deenen héijen Bakiewen maachen, an 
deenen d‘Kuelen gemaach goufen. Mir war et ze stiirmeg, 
dofi r hun ech déi Zäit genotzt fi r ze tippen, well ech liicht 
hannendran war mat den Deeg.

Weider goung et biergop, biergof, mat beandrockenden 
Vuen, an dauernd wiesselnden Landschaften. Et zitt sech 
nach bis op de Furnace Creek, eisem Campground. 56 
Meilen kënnen wäit sinn, zemools wou een ëmmer nees 
huet missen oppassen, nët wéint der Loft vun der Strooss 
gedréckt ze ginn. Em halwer 6 se mir um Camping, an 
et ass eng ganz Schlaang virun der Rezeptioun. No 
enger gefi llter Éiwegkeet kënnt de Claude endlech mat 
de Paperassen zréck. D‘éischt fuere mir awer nach op 
d‘Kräizung kucken wou d‘Jeepen stinn, fi r déi mäer de 
Moien direkt ze fannen. Dann geet et op eis Plaz, déi 
ass schéin, jiddefalls am Verglach zu der vun der leschte 

Kéier. Mee mir hu weder Bänk nach Dësch!? An dat wou dem Claude säin Stull futti gefuer war. Dat ass lo 
blöd! Hien geet an den General Store kucken, mee déi hunn de leschten verkaaft. Dofi r „léint“ hien sech 
en Plastikstull vun enger ëff entlecher Sëtzplaz. Grillen geet haut och net, et ass einfach ze stiermeg, d‘Flam 
bleift mol nët un, an d‘wier alles direkt mat Sand panéiert. Ech kachen also Nuddelen mat Gehacktes, an 
niewelaanscht Eeër an Poulet fi r mäer matzehuelen. Mir se jo de ganzen Daach mam Jeep ënnerwee a 
brauchen Proviant. Iessen maachen mir awer dobaussen, an sëtzen no der Spull an dem Raumen nach mat 
iPad, Laptop, Wäin a Whisky an der frëscher Loft. Richteg angenehm ass et leider nët, et ass net wierklech 
kal, mee nach ëmmer stiermeg, an de Sand setzt sech iwwerall hin. Lo ass et hallwer 11, a geschwënn 
wäerte mir voller Virfreed a Spannung op mäer an d‘Heia goen. 
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Déi éischt Meilen Jeep ginn iwwert eng normal Strooss bis op Rhyolite. Irgendwéi verpasse mir 
d‘Strooss fi r bäi Keane Wonder Mine, dofi r ass eisen éischten Stop zu Rhyolite. Dës Kéier kucke mir 
nët nëmmern déi al Braak hannert de Gittern, mee parken de Camper an trëppelen ronderëm. Mir gin bis 
bäi d‘Geeschter, déi mir 2009 just en passant erbléckst haten, 
well mir géint Owend hei passéiert waren, eis op der sich 
no engem Camping verrannt, a dun weder Zäit nach Loscht 
op Sightseeing haten. Nirwt der ganzer Grupp hun mir och 
nach eenzel Geester an aner Konstwierker gesinn. No engem 
Fotoshooting op der „Mosaïkscouche“ gin mir weider bäi 
Tom & Kellys Bottlehouse. Dat as cool gemaach, well si 
amplatz Zillen eidel Fläschen geholl hun, fi r d‘Maueren ze 
bauen. Vu bannen goufen se ausgefouht, vun baussen waren 
d‘Fläschebiedem sichtbar. Am Endeff ekt war Rhyolite vill 
méi eng interessant Plaz wéi erwaart, an mir an Erënnerung 
haten.

De Claude steet um 6:45 op, a geet déi 1 Meil zu Fouss de Jeep sichen. Ech maachen déi Zäit eisen 
Doggybag prett fi r iwwert den Daach ze kommen. Jiddereen kritt zwee Bagels (een wier am Endeff ekt duer 
gaang, décken Honger hate mir keen), a bësse Geknabbers fi r iwwert dem Fueren, Waasser a kalen Téi.

Um 8:30 ass de Claude zréck mam Jeep a mir drénken dobaussen Kaffi  , d‘Loft huet sech bësse geluecht.
Duerno gëtt mat Spannung de Jeep ageraumt an um 10:00 se mir startkloer. De Jeep steet bäi 33689 mi an 
ass voll getankt. Éischten Halt ass beim Visitors Center - mee vill Extraes gëtt et do net, net mol en T-Shirt 
vum Racetrack (den mir schlauerweis doheem gelooss hunn - wat wir dat eng genial Foto ginn!!!)

Méindeg, den 06. Abrëll
Death Valley NP (113 Meilen mam Jeep)
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Ennen an enger Schlucht mat relativ vill Gréngs an décke Steng maachen mir Mëttegpaus. Als fl otten 
Ofschloss geet et duerch en Slot Canyon, e klenge Wee féiert tëschent steile Fielswänn duerch. Em 15:15 
se mir no eise ville Fotostoppen aus dem Canyon raus.

Méindeg, den 06. Abrëll
Death Valley NP (113 Meilen mam Jeep)

11:30 Elo gëtt et eescht, mir fueren d‘Titus Canyon Road, dat heescht déi éischte Kéier off road.Am 
Ufank ass et zimlech fl aach, a mir gesinn erstaunlecherweis niirwt Cactussen eng ganz Parti Blummen hei 
an der Wüst. Da geet et biergop, d‘Stroosse se schmuel an dachs geet et zimlech géi niewent eis rof. Wat et 
méi héich rop geet, wat d‘Vuen méi faszinant an erstaunlich färweg gin.

Et gesäit een vu wäit wéi d‘Weeër sech ronderëm d‘Bierger schlängelen. 

Mir stoppen kuerz um Red Pass, do gesäit een lenks a rechts an den Dall rof. D‘Steng se ganz verschidden 
an de Faarwen, a mat all Bléck ännert et. Da geet et nees biergof, wat zäitweis grad sou otemberaubend as. 
D‘Landschaft ännert lo net méi groussaarteg an awer gesäit et iergendwéi ëmmer anescht aus.
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Da geet et zréck op de Camping. Nach emol duerch 
de Shop, mee et gëtt weder en Stull fi r den gebrachenen 
ze ersetzen nach ongesalzten Botter. Also dann defi nitiv 
zréck op eis Site, de Jeep ausraumen, an dann setzen mir 
eis mat Laptop, Chips an Corona niewent eise Camper. De 
Store hu mir och nach eng Zäitchen raus, mee wéi d‘Loft 
nees zouhëlt, maachen mir en léiwer rëm eran. D‘gëtt 
och erstaunlecherweis séier kal hei am Death Valley!? 
Trotzdem maachen mir lo wuelverdéngt de Grill un!

Geschlof: Furnace Creek Ranch     Site: #23

Méindeg, den 06. Abrëll
Death Valley NP (113 Meilen mam Jeep)

Nächst Statioun ass de Mosaïc Canyon. Mir ginn zu 
Fouss an de Canyon eran, dat Flottst ass am Fong net de 
Mosaik, mee di glat Fielsen wéi Marmer, wou een deels 
muss driwwer an drop kraxelen. Do wou de Canyon nees 
auserneen geet, maachen mir d‘Kéier. (De Knut hat gesot 
duerno wir et net méi derwäert.) Am Fong hätt een bal 
genuch der Andréck fi r haut, mee den Mustard Canyon 
läit nach um Wee, also maachen mir deen och nach mat. 
Ass lo net sou immens, mee di giel Faarf ass fl ott am 
Verglach zu dem Gro-Brong ronderëm.

Da beschléissen mir och nach op den Zabriskie Point 
rop ze fueren, dat ass net wäit. Mee d‘Sonn steet am 
Moment net gënsteg an doduerch sënn d‘ Faarwen net sou 
schéin. Mee mir hunn en no 2013 nach emol gesinn!
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Dënschdeg, den 07. Abrëll
Death Valley NP (211 Meilen mam Jeep)

 Voller Virfreed ob eisen zweeten Jeepdag drénken mir 
Kaffi   dobaussen an bereeden den Jeep fi r den Ausfl uch 
vir. Géint 09:30 sinn mir ënnerwee. No engem Tankstopp 
an enger kuerzer Visite am Visitorscenter fi r eng nei Kaart 
vum Death Valley ze kafen, fueren mir bei 15 Grad a kaler 
Loft Richtung Scotty‘s Castle.

Em 11:00 se mir do - bis 11:25 gi mir emol ronderëm dat 
beandrockend Gebai. Do hat wiirklich een Suen! Et gesäit 
immens fl ott aus, obschonns verschidde Styler gemëscht 
sen. Een Tiirmchen ass orientalesch, de Klackentuerm 
mat senger Hängebréck wierkt éischter britesch, um 
Schlass selwer ass een Balkon wie zu Verona.... Den 
Entrée fi r eran bezuelen mir net, wir zwar bestëmmt 
interessant, mee déi Zäit huele mir eis net, de Claude 
well op säin Racetrack. ;-) 

 Mir béien also of op d‘Hidden Valley Road, dat 
ass schonns keen geteerten Wee méi, mee Gravelroad. 
Éischten Halt maachen mir beim Ubehebe Volcano 
Crater, engem imposanten risegen Lach am Buedem. 
Ausserdeem huet een eng gutt Vue iwwert den Death 
Valley vun hei uewen. Da béit de Wee mat Warnschëlder 
datt een ab lo en SUV braicht of, an erstaunlecherweis as et keen Oneway, t‘misst een auswäichen, wann 
Een entgéint kënnt. Lénks a riets vun der Fuerspuer sënn wéi vun engem Schnéischlitt op d‘Säit gedréckte 
reng Steng als Oofgrenzung zur Stéenwüst, an der awer ganz vill schéin faarweg Blummen an Cactussen 

bléien.

Et geet eng ganz Zäitchen sou weider bis op d‘Teakettle 
Junction. Wow! Hei hänken un engem  Weeweiser masseg 
verschidden Téibiitzer. Aler, getéitschter, faarweger, 
souguer Eng aus Koff er, an eng blo Kaffi  skan wéi eis 
hänkt och derbaï. Iwerall steet drop geschriwwen vun wou 
se kënnt.
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No enger Parti Fotoen fueren mir no rieds Richtung Racetrack.
Sou schlëmm ass d‘Streck bis lo nach net. Da komme mir och 
schonn bäi d‘Moving Rocks. Gesäit vu wäitem aus wie e risege 
Séi mat engem décken Fielsbrocken dran. Wann een méi no 
kënnt, gesäit een datt et Sand ass. Mir fueren ronderëm bis bal 
hannen hin, maachen do kuerz Mëtteg mat eisen Bagels. Dann 
doen mir eis wéinst der kaler Loft méi waarm un, an trëppelen 
ehrfürchtig op de Sand drop, deen haart wie Beton ass, a ganz 
gerass ausgesäit.

Déi éischt Schrëtt fi llen sech komesch un. A schonn gesinn mir déi éischt Racetracks. Et ass wahnsinneg 
impressionnant, bal net ze beschreiwen. Do sënn divers laang Spuren, déi deels schnouerriicht sen, an dann 
op emol zack d‘Richtung änneren. An um Enn läit en eenzelen méi oder manner décken Steen. Bis lo huet 
nach keen richteg erausfonnt wat do vir sech geet!? De Claude beschléisst zu Fouss bis bäi den décken Fiels 
ze goen, an ech fueren mam Jeep bis bäi déi éischt Parkplaz zréck, an ginn him dann entgéint. Et zitt sech 
ganz schéin. D‘fl immert iwwert dem „Sand-Séi“ an ech erkennen laang guer net, wou hien kënnt. Hei vir 
leien och keng Steng méi, jiddefalls keng di wanderen. Et as eng faszinant Moundlandschaft, onwierklech 
mee wonnerschéin!

Dënschdeg, den 07. Abrëll
Death Valley NP (211 Meilen mam Jeep)

Nëmme schwéier kënnen mir eis vun dëser Plaz trennen, wahrscheinlich kënnt een jo kaum nach 
emol heihinner zréck. Mee mir hunn nach e laang Wee virun eis, geplangt as iwwert den South Pass 
zréckzefueren.

E Mann um Parking freet, wou mir wëlles hätten virun ze fueren, a bidd eis un, mat him a sengem Enkel 
eng Ofkierzung huelen. Mee dat trauen mir eis am Endeff ekt net sou wierklech, well et richteg off road 
geet, (ouni Wee, iwwert Fielsen asw) a mir jo guer keng Übung an der Richtung hunn. A wann eppes géing 
geschéien, wat wier dann mat der Assurance? Di Zwee soten zwar, et wier kee Problem, mir krieten dat hin, 
a wann eppes wier, kéinten si eis hëllefen, si hätten alles dobäi. Mee trotzdem, mir fueren am Endeff ekt den 
Wee, den mir vun Farabee‘s Jeep agezeechent kruten. Dat ass zwar e gutt Stëck méi wäit, mee fi r eis méi 
sécher. (Nach haut froen mir eis heinsdo, op een déi Aventure nët awer hätt sollen matmaachen?)
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Also fuhre mir zréck bis bäi d‘Téikanen, an dann an 
di aner Richtung. Mir besichtigen ënnerwee d‘Lost Burro 
Mine, déi e klengt, mee heftegt Stéck vum Wee oofl äit. Do 
mengt een heiansdo, d‘wier keen Buedem méi ënnert de 
Rieder. Déif Lächer am Wee, e Stéck wat ganz feelt, direkt 
bäim Ofhang.... Ech war frou, wéi mir nees um normale 
Wee waren, mee de Claude huet dat richtegt Off road-
Fueren genoss.

Verrennen kann een sech theoretesch net, well et gëtt 
nëmmen ee Wee, op d‘mannst op der Kaart. A Wierklechkeet 
féiert awer heiansdo lénks oder rechts e klenge Wee an 
d‘Niemandsland. Emol probéieren mir eng Spuer aus, mee et gëtt alt méi enk, a gesäit net méi aus wéi 
wann hei dachs een ging fuhren. Mir mussen d‘Kéier maachen, a kommen ouni Problem nees zréck op de 
Wee. Mee ass et de Richtegen?? Iergendwéi ass d‘Richtung um Kompass op emol Norden oder Osten, net 
méi Südwesten. Gëtt och alt méi bockeleg an net vill befuer, a mir landen nees an enger Sakgaass bäi enger 
aler Mine. A lo war et schonn méi schwiereg nees op de richtegen Wee ze kommen. Liicht mulmeg ass et 
eis mëttlerweil schonn, a mir man mol keng Foto vun engem uralen, rastigen Auto. Fueren e Stéck zréck, 
a probéieren eng aner Richtung. Aha, de Kompass weist op Süden. Uff ! De Wee gesäit och nees aus wéi 
virdrun, an et sënn Spuren am Sand.

Dënschdeg, den 07. Abrëll
Death Valley NP (211 Meilen mam Jeep)

Et gëtt alt méi kal, wat mir méi wäit rop fueren, wat d‘Temperatur méi rof 
geet. Déifpunkt sen 5 Grad! Ech weess net méi, wie ech mech soll amummen, 
sou kal war et mir scho laang net méi. Mir halen stall an doen mol di laang 
Jeans an nach eng Jackett un, mir hätten jo och kënnen den Daach zou 
maachen mee mir wollten keng Minutt vun eisem openen Jeep hierginn. Ha, 
grad dun fi ert een Auto laanscht eis, aus der Géigenrichtung, wat eis berouigt, 
dee wärt jo alt vun éierens hir komm sen. Bësse méi wäit stinn op emol Kéi 
op der Strooss. Och en gutt Zeechen vun Zivilisatioun! :-) 
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Geschlof: Furnace Creek Ranch     Site: #23

Dënschdeg, den 07. Abrëll
Death Valley NP (211 Meilen mam Jeep)

Iergendwann hunn mir deen laangen Pass dann hannert eis, an et geet nees lues biergof. Vill méi waarm 
gëtt et awer net méi, wat eiser gudder Laun awer nët schued, selen hunn mir souvill gelaacht an eis sou gutt 
amuséiert.

Mir hate gehoff t, mir kriiten de Sonnenënnergang bäi den Dünen nach mat, mee dat klappt net. D‘Sonn 
ass just ënner, mee et sënn och ganz vill Wolleken um Himmel. Vun uewen huet et ausgesinn, wéi wann et 
ënnen am Dall dëck géing reenen. Mir kruten ënnerwee puer Drëpsen mat, an souguer e puer Schnéifl acken. 
An dat am Death Valley!

Hallef erfruer komme mir ob Stovepipe, hei sollen et 20 Grad sinn, mee sou wierklech vill mierkt 
een net dovunner. Mir tanken nach um Furnace Creek, 
d‘Tankstell ass zou, mee Gottseidank funktionéiert d‘Visa, 
wat jo op den Tankstellen an de Staaten ëmmer eng Lotterie 
ass.

No 8 Auer landen mir nees op eisem Site, mir raumen de 
Jeep séier aus, a schonn steet de Mann vum Racetrack nees 
do. Hien hat gesot, hien wir um selwechte Campground, 
mir kéinten jo Owes e Patt mateneen drénken. De Claude 
féiert awer nach de Jeep zréck (mat 34013 mi), an kënnt 
zu Fouss rëm, an dann wollte mir hei an den Saloon eppes 
iessen goen. Mir sinn midd, eis ass kal, an sou guer net 
no Smalltalk. Virun allem nët méi, wéi hien direkt ugefangen huet ze erklären, wat alles besser an den 
Staaten wir, wéi an Europa. Dunn hat de Claude guer kee Bock méi! De Mann huet duerno och näischt méi 
dovunner gesot, eis just nach  gefrot wéi den Dag war, an eis eng gutt Heemrees gewënscht. Mir waren frou 
driwer, mir haten sou een coolen Dag, géingen dat lo gären alles fi r eis mol gemittlech sacken loossen.

Mir sinn en Burger iessen gaang, an duerno waren eis Batterien ganz platt.

PS: fi r den fantasteschen Dag komplett ze maachen huet Dortmund 3:2 am Pokal géint Hoff enheim 
gewonnen.
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Mëttwoch, den 08. Abrëll
Death Valley NP – Pahrump (106 Meilen)

Haut geet et raus aus dem wonnerschéinen Death Valley. Een vun den fantasteschsten Deeg, déi mir je 
erlieft hunn, läit hannert eis! D‘Abenteuer Jeep mam Dagesausfl uch an d‘Hannerland war onbeschreifl ech 
schéin, mir hunn souvill gelaacht, emol kuerz gebibbert, a fi r de Rescht gestaunt a genoss. Dem Claude 
säin Dram ass an Erfëllung gaang, an ech war méi wéi erstaunt, wéi schéin a lieweg den „Doudegen Dall“
ass.

Nom üblechen Kaffi   a Geraums fuere mir Richtung 
Pahrump. En éischten Halt maachen mir beim Golden 
Canyon. Hei gi mir e klengen Trail an de Slot Canyon, 
heiansdo ass bëssi Geklooters, mir trëllen iwwert Steng, 
bis hannen un d‘Enn bäi d‘Red Cathedral. Entweder war 
et de falschen Zäitpunkt an d‘Sonn stoung schlecht, oder 
mir waren nach sou beandrockt vun den Deeg virdrun, 
datt mir dat hei lo net sou immens fonnt hunn. De Claude 
ass nach iwwer Fielsen e Stéck rop geklommen, fi r 
wierklech näischt ze verpassen, an huet sech dobäi de 
Fouss verstaucht. Am Camper huet hien sech op d‘Couche 
geluecht mat engem gefruenem Pak Scampien drop, an 
ech sinn bis op Badwater gefuer.

Do hu mir nach déi obligatoresch Schrëtt iwwert 
d‘Salzkrust vum ausgedréchenten Lake Manly, 85m 
ënnert dem Mieresspigel gemaach. Et ass wuel eng vun de 
bekanntste Plazen am Death Valley, an deementspriechend 
tippen hei d‘Busser Touristen aus der ganzer Welt of. 
Trotzdem ass et eng faszinant Plaz.

An dann heescht et och schon „Thanks for Experiencing Your National Park - Please Visit Again“. 

Also vun eis aus ëmmer nees gären!
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Wéi d‘Poschen souwäit gepaakt waren, huet de Claude eisen klengen Gasgrill op dem Riesegrill ugehäit, 
den op eiser Luxusplatz stoung. Als Entrée gouf et dem Tom seng „Tortillachips-Kéis-Peperoni Spezialitéit“, 
duerno d‘Scampien, déi dem Claude de Fouss gekillt haten, an als Dessert Breyers Chocolate Chip Glace. 
D‘Wäinfl äschen (roud a wäiss) goufen och eidel gemaach, an domat war eisen Stock verschaff t.

Nom Iessen hunn mir eis nach e gemittlechen, leschten Camper-Owend mat Käerzen an eisem Haischen 
gemaach an sinn spéit an d‘Bett gefall.

Geschlof: Nevada Treasure RV Resort     Site: #I9

Mëttwoch, den 08. Abrëll
Death Valley NP – Pahrump (106 Meilen)

D‘Streck iwwert Shoshone bis op Pahrump as lo 
weider net intressant, fi r net ze soen langweileg. 

Um Nevada Treasure RV Resort hu mir eng fl ott Site 
mat klengem Haischen als Eessplatz. Soubal mir do sinn, 
fänke mir un mat raumen an apaken, datt mir, souwäit wéi 
méiglech den Owend kënnen genéissen. (grad goung een 
Mann lanst mat engem Papagei op der Schëller :-) )
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Donneschdeg, den 09. Abrëll
Pahrump - Las Vegas (85 Meilen)

No engem „quick-breakfast“ mat Reschter-Sandwichen, déi 
fäerdeg am Frigo stoungen, an mat Mëllech a Jus aus Plastiksbecheren 
starte mir op Las Vegas. Séier schonn kommen mir no der schéiner 
Zäit an der Natur an d‘Géigend vun der Groussstad.

No der Abgabe, déi wéi ëmmer reibungslos verleeft, fuere mir 
mat engem Taxi an d‘Fremont Street an den Hotel Golden Nugget. 
Dës Kéier hu mir eis géint de Strip entscheed, well dat eis einfach 
des Gudden zevill ass. Den Hotel selwer ass zwar typisch Las 
Vegas, mee méi iwwersiichtlech, mat schéinen groussen 
Zëmmeren, a virun allem enger schéiner Schwemm, wou 
een quasi mat den Fësch schwëmmt!

Hei verbrénge mir puer gemittlech Stonnen, ier mir 
eis prett maachen fi r an d‘Fremont Street ze goen. Do 
bleiwe mir schonns direkt beim éischten Comptoir op der 
Strooss hänken, well dén als Hockeren richteg Suedelen 
huet. Prompt koume mir och mat enger Koppel, déi 
nierwt eis souz, bëssen an d‘Gespréich. Mir haten all 
déi komesch Käiz am Aen, déi ze soen nackeg, just mat 
engem Tanga mat Bretellen an Turnschlappen bekleet, op 
an of gepilgert sinn, fi r mat Fraleit, déi haart gegackert hunn, géint en Drénkgeld Fotoen ze machen. Déi 
ganz Strooss ass bis op d‘Kräizungen mat enger aner Strooss quasi ganz iwwerdaacht. Och wann et ganz 
touristesch ass, bléiwt et trotzdem speziell an huet vill méi Charme ewéi den Strip!

Mir trëppelen d‘Fremont Street rop bis an d‘Main Street, bewonneren do 
bei der aler Gare en Zuch, den no originale Pläng restauréiert gouf, z.B nom 
Buff alo Bill sengem perséinlechen Schlofwaggon. Duerno ginn mir am Triple 
7 Restaurant and Microbrewery lecker iessen. Hei as et schéin a gutt, just 
enorm häert.
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Donneschdeg, den 09. Abrëll
Pahrump - Las Vegas (85 Meilen)

Geschlof: Golden Nugget

No engem zweete Béierchen machen mir e 
Verdauungsspazéiergank an di aner Richtung vun der 
Freemont. Den „Himmel“ as lo däischter, iwwerall 
Luuchten, Musik, vill Live-Musik, gutt gelaunten Leit, 
an op emol zurrt et iwwert eis Käpp, do koumen Leit 
gefl unn! Vun enger Plattform aus fl éien si mat enger 
Aart primitiver Seelbunn am Sëtzen oder Leien ënnert 
dem Plafong duerch iwwert déi ganz Fremont Street. 
Mir kommen aus dem Staunen net mi raus. Um aneren 
Enn bäim Containerpark steet op enger Plaz eng riesech, 
futuristisch Grill, mat Lightshow beliicht, déi sporadesch 
Feier späizt. Souguer e Pompjeesauto steet prett dobäi 
falls eppes géing geschéien.

Mir senn beandrockt, an falls mir nach emol sollten zu Las 
Vegas stranden, as d‘Fremont Street op jiddefalls eng Optioun!

Zréck bäi eisem Hotel spillen mir un engem eenarmige Bandit 
a gewannen prompt 124$! Wann dat keen schéinen Ofschloss vun 
der Vakanz ass!? 
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Freideg, den 10. Abrëll
Las Vegas Lëtzebuerg (0 Meilen)

Geschlof: Am Flieger

Vue datt di lescht Deeg leider näischt méi opgeschriwwen 
gouf, ass zu dësem Dag net vill ze soen.

Mir sinn mam Taxi aus der Fremont Street op de 
McCarran Int‘l Flughafen gefuer, Check-in an Security 
Check waren schnell erleedegt, jiddefalls ass näischt 
Besonnesches an Erënnerung bliwwen.

De Start war ganz fréi, schonns ëm 7:25. Ausserdeem 
ware mir statt wéi geplangt iwer Minneapolis iwwert 
Seattle ëmgebucht ginn. 

Zu Seattle hu mir bëssi Sputt, a ginn mol Kaffi   drénken, 
mat gefëlltem Paangech, frëschen Äerdbier an Molbier. Boah 
- lecker!

Beim laanscht Buttéker schlenderen gesinn ech en Pyjama 
mat „Sleepless in Seattle“ drop. Deen muss onbedéngt mat 
heem! (gëtt mäin absoluten Lieblingspyjama)

Mir fl éien op Paräis, mat deenen gudden Noutausgangsplazen an vun do zréck op Lëtzebuerg. Den 
Eric ass eis siche komm, a mir waren géint hallwer 2 zu Méischtref beim Chinese an hunn Vakanz Revue 
passéieren gelooss.

Nees ass eng fantastesch Vakanz zu Enn!
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