Californien Juni 2010
Efter vår MC-tur på Route66 så stannade vi kvar ett tag i Californien för att turista lite.
Vi började med att hämta hyrbilen som vi hade bokat, en Dodge Charger med stor 3,6 l V6 på 250 hk. Röd
och nytvättad och städad o fin bil. Det här såg bra ut, tur att vi fick det som vi ville ha, vi höll på att få åka
med en grå Lincoln (ett slagskepp) först , men sedan kom Dodgen ut från tvätten och vi bytte bil snabbt som
attan. Det var nämligen fritt val bland bilarna i samma kategori.

Vi åkte 1 en bil och Kurt och Kaija åkte i en annan bil norrut från LA mot Highway 1. Tillsammans skulle vi
besöka ett stort turistmål , nämligen Hearst Castle. Vi träffades på eftermiddagen i en liten stad som heter
Morro Bay där vi skulle stanna på ett motell över natten. Det var en trevlig liten stad vid kusten där vi
inmundigade en fin fiskmiddag på en restaurang med fönsterbord och utsikt över bukten. Där fick vi se en fin
solnedgång medan vi åt middagen, det var trevlig.

Dagen efter var det avfärd direkt efter frukosten vid åttatiden, vi ville komma fram i bra tid till Hearst Castle
då det kan komma mycket folk under dagen. Innan vi kom fram så stannade vi efter kustvägen och tittade på
en flock med sjöelefanter som låg och solade på en strand, det var häftigt att se dessa enorma varelser som
låg och grymtade och gned sig mot sanden.

Vid ankomsten till Hearst Castle valde vi rundtur nr 1 av totalt 5 eller 6 olika rundturer som fanns.
Rundturen började med en busstur på ca 15 min upp till själva slottet som låg väldigt högt med en strålande
utsikt över ägorna som var flera kvadratkilometer. Bara slottet 'Casa Grande' består av över 5000 kvm
boyta, sedan finns det flera mindre gästhus med arealer på 250 kvm – 550 kvm. Det finns även 2 stora pooler
, en inomhuspool med guldutsmyckning och fiskar målade i taket och stjärnor och planeter målade i botten
på poolen så när man simmar i poolen så ska man sväva i universum och inte veta vad som är upp eller ner.

Det finns även en stor utomhuspool som heter 'Neptune Pool' som har utformning av antikt romerskt tempel,
otroligt fint.

Förutom slottet som innehåller 56 sovrum, 61 badrum, 19 allmänna rum och en trädgård på 0.5 km² så finns
det även tennisbanor, en biograf, ett privat flygfält och världens största privata zoo.
William Randolph Hearst var ju inte bara rik och mäktig, han var en stor djurvän också och hade många
exotiska djur i sitt zoo tidigare, nu finns det bara zebror och några andra djur kvar tillsammans med alla kor
som går och betar på kullarna.
Efter ett antal timmar på Hearst Castle så skildes våra vägar och vi tog farväl av Kurt och Kaija som skulle
åka söderut mot San Diego medan vi skulle norrut mot San Fransisco.

Vi åkte på Highway 1 efter kusten norrut, en fin asfaltväg med mycket kurvor och en hel del höjder, ibland
åkte vi nästan uppe i berg och ibland precis vid havet med strålande utsikt. Tyvärr måste jag säga så åkte vi
bil istället för det rätta fordonet för en sådan härlig väg, nämligen motorcykel, det är en helt perfekt mc-väg.
Framåt eftermiddagen så åkte vi förbi Pebble Beach , ett Mecka för golfare men det var inget för oss så
fortsatte trots att US Open precis skulle dra igång. Vi åkte också in i Carmel (där Clintan hade varit
borgmästare) men det var så mycket trafik och vi hittade inget motell så vi fortsatte till Monterey. Där hittade
vi ett motell med högre rumspris än vanligt, men vi tänkte att men en massa golfare och US Open på gång så
hade säkert alla motell lagt på lite på priserna, så vi bodde på Motel 8 i Monterey. En känd författare har ett
museum i Monterey, John Steinbeck hette han.

Nästa dag tog vi det lungt med sovmorgon och bokat motell de kommande 2 nätterna i San Fransisco. Efter
en lugn resa på ca 2,5 timme så åkte vi över Golden Gate i San Fransicso, en av höjdpunkterna på resan.
Vilket byggnadsverk 2,7 km långt, 227 m högt och 67 m över vattnet. Det var världens längsta hängbro fram
till 1964. Verkligen sevärt, och i bukten så såg man tydligt den gamla fängelseön Alcatraz omgiven av stora
strömmande vattenmassor som är svåra att simma i, inte lätt att rymma därifrån.

Vi letade sedan upp vårat motell 'Greenwich Inn' i centrala San Fransisco och checkade in. Det var ett
ordinärt motellrum med den vanliga standarden, dvs kyl o micro , tv och internetanslutning.
En stor fördel var läget , såpass centralt att man kunde gå till tex Lombard Street med den kurviga backen
kantad med blomster, det gick även att gå till Fisherman's Wharf. Men det fanns även en busslinje som
passade för våra utflykter i centrala San Fransisco. Det var för övrigt en så pass mysig stadsdel som vi bodde
i med små cafeér och restauranger så man behövde inte åka någonstans om man inte ville, utan bara knalla
runt och trivas.
Efter 2 fina dagar i San Fransisco så styrde vi kosan söderut igen, men nu åkte vi inte på Highway 1 utan på
lite större väg Highway 101 en bit in i landet. Efter några timmar bland bergen så kom vi till Solvang, en stad
med dansk prägel. Här finns det korsvirkeshus, väderkvarnar och danska wienerbröd.Vi knallade runt i
staden och beblandade oss med alla turister som fanns. Vi tog en kopp kaffe och wienerbröd på Mortensens
Konditori, det var gott. Sedan fick vi åka till vårat motell som var ca 20 km bort efter väg 246 i Lompoc och
ganska nära havet. Vi åt mat och sedan åkte vi till kusten för att fotografera solnedgången, vi kom till en liten
järnvägsstation som heter Lompoc – Surf Amtrak precis vid stranden gick järnvägen. Det skulle nog vara en
fin upplevelse att åka med tåget efter kusten också , enligt kartan så går järnvägen väldigt nära kustlinjen.

Nästa dag var vi åter till Solvang och vi började med att leta upp ett litet MC-museum som heter Solvang
Vintage Motorcycle Museum, se länk. Det är ett fint museum med mc ända från 1909 och fram till våra
dagar. Det finns även en replika av en Benz 1886 som kallades för bil men då den har tre hjul så är det OK
att den står på ett mc-museum. Efter ett par timmar på museét så fortsatte vi vårat turist-tur i Solvang resten
av dagen och återvände sedan till Lompoc där vi stannade ytterligare en natt på samma motel.

Nästa dag fortsatte vi efter Highway 1 söderut mot LA, vid lunchtid så kom vi fram till ett mc-fik som låg
efter pacific coast highway i Malibu, Neptune's Net heter det och det var ett härligt fik med god korv och
gott kaffe. Många motorcyklister har detta som utflyktsmål och denna dag var det tidvis ganska fullt med mc
på parkeringen. Ganska kul att se ett helt gäng med 70-tals hojar som stannade och fikade. Se länk.
Efter detta stopp så rullade vi på vidare mot Los Angeles och vårat hotell Travelodge där vi hade bokat rum
ett antal nätter tills vår hemfärd till Sverige.

Nästa dag som var en måndag så började vi med att åka till Santa Monica beach för ytterligare shopping,
både på beachen och på deras shopping-gata The Third Street Promenade.

På sen eftermiddag så åkte vi till Long Beach för att titta på oceanångaren Queen Mary som ligger
fast förankrad och numera är ett flytande hotell. Det är ett pampigt skepp och bredvid så ligger en
rysk attack-ubåt Scorpionen , också värd ett besök om man inte har cellskräck. Tyvärr så var vi lite
sent ute på dagen , det var redan stängt för besök när vi kom fram. Men det var kul att se i alla fall.
Under tisdagen så åkte vi och köpte lite hockeyprylar till barnbarnen och lite krom till wingen.
Bägge butikerna låg ca 80 km från hotellet och i Los Angeles är det lite trafik mest hela dagen, så
det gick den största delen av dagen för dessa besök, men det är tur att vi hade GPS , annars har
aldrig gått. (Det går aldrig !!) Men nu gick det hur bra som helst.

Vi hade nog inte hittat till den fina stadsdelen Beverley Hills utan gps heller, men nu gick det bra.
Nästa dag skulle vi dessutom lämna tillbaks vår fina hyrbil så det var tur att allting funkade idag.
Dagen därpå fick vi alltså lämna tillbaks pärlan som vi hade åkt så bra i, det är skönt med automat
och stark motor i en stad som LA.

Efter återlämnandet av hyrbilen så bodde vi så bra till att vi kunde gå tillbaks till hotellet. Nu var det
ju varmt på dagarna ca 22-25 grader när morgondimman hade blåst bort. I dag åkte trolley (en
gammal buss med träbänkar) till en fin liten stad Manhattan Beach . Där finns en liten pier och en
trevlig småhusbebyggelse , väldigt likt en medelhavsstad. En mysig plats helt enkelt. Detta var ju
också den sista dagen i USA , nästa dag var ju resdag hem. Hemresan ska vi inte prata om, men jag
kan ju nämna att det var en trång flygning med en Boeing 777 till Paris , försening och stress genom
CDG-flygplatsen, missat tåg på Arlanda och bagaget kvar i Paris, ja ja vi kom ju hem till slut i alla
fall.

Californien var i alla fall en upplevelse.
Ola o Kicki
Länkar
http://www.hearstcastle.org/ Hearst Castles fina sida , se under Explore och Virtual Tours – extra fint.

http://www.solvangusa.com/ Solvang – den danska staden.
http://www.motosolvang.com/ Det fina mc-museét i Solvang
http://www.neptunesnet.com/

MC-fik i Malibu .

http://www.byways.org/explore/byways/2301/ Länk till Highway 1.

