
 

 

Kalifornien-Oregon 8-24 sept. 2017          170831 

Vi reser i Kalifornien och Oregons fantastiska natur och provar viner på berömda vingårdar. Resan går 

med buss från Los Angeles norrut till San Fransisco och vi besöker bland annat marina reservat och 

den berömda vindalen Napa Valley. Därefter flyger vi till Portland i Oregon för nya äventyr. 

Dag 1: (8 sept. fredag): Avresa från Sverige med SAS (SK939) från Stockholm kl. 9.55. Göteborgare 

och Skåningar kommer med anslutningsflyg från Landvetter respektive Köpenhamn.  Ankomst 

samma dag till Los Angeles kl. 12.15 (lokal tid).  

Innan vi checkar in på vårt hotell gör vi en 4 timmars sightseeing genom staden med engelsktalande 

guide. Några av höjdpunkterna är Hollywood, Graumans kinesiska teater, Beverly Hills, hem för de 

rika och berömda samt det världsberömda shoppingparadiset Rodeo Drive. 

Gemensam middag så vi alla lär känna varandra inför dessa dryga 2 veckor tillsammans på en 

fantastisk resa med vinprovningar, kultur, fåglar, natur och geologi (som hör så mycket ihop med 

vinets kvalitet). Övernattning i Los Angeles. 

    

Los Angeles                                                                  Firestone Vineyard 

Dag 2: (9 sept. lördag): Efter frukost börjar resan som under 15 dagar tar oss från Los Angeles till 

Portland i Oregon för att därifrån resa hem till Sverige via Chicago med SAS till Stockholm och 

Göteborg.  

Idag avnjuter vi våra två första vinprovningar. Firestone Vineyard i Los Olivos ligger i Santa Barbara 

County och här provar vi några av vingårdens berömda viner från Santa Ynez Valley.  Vi fortsätter 

norrut till Chamisal Vineyards, som var det första vineriet i Edna Valley  Appelation. Här har 

vinkulturen utvecklats snabbt under senare år. Edna Valleys historia går långt tillbaka men 

vinkulturen dog ut och det var först när Jack Niven på 1970-talet planterade sina vinstockar som 

dalen placerade sig på vinkartan.  

Övernattning Atascadero. 

Dag 3: (10 sept. söndag): Resan går vidare på 101 Freeway norrut och vi besöker Pinnacles National 

Park där man kan se Californiakondoren som är den största nordamerikanska landfågeln med en 

vingbredd på över tre meter. Arten var på väg att bli utrotad. 1987 bestämde man att alla vilda fåglar 

skulle fångas in för att sedan föröka sig i fångenskap. Den återplanterades och kan nu med lite tur ses 

glida i termiken över klippstupen.  

Därefter kör ut till Point Lobos State Natural Reserve i Carmel by the Sea där vi njuter av den 

storslagna naturen och tittar på sälar, sjölejon, havsuttrar, otaliga havsfåglar och med lite tur någon 

val. 

Övernattning i Monterey, som en gång levde på sin fiskerinäring men är idag en oas för konstnärer. 

Längs hamnpromenaden Cannery Row finns idag barer och restauranger istället för konservfabriker. 

 



 

 

            

Point Lobos                                                                                 Kaliforniakondor 

Dag 4: (11 sept. måndag) Vi börjar dagen med vinprovning hos Folktale Winery ( f d Chateau Julien) i 

Carmel by the Sea. Sedan fortsätter vi till  Elkhorn Slough National Estaurine Research Reserve  som 

är ett tidvatten-område där floder möter havet. Elkhorn hyser Kaliforniens största koncentration av 

havsuttrar och här samlas på hösten enorma flockar av nordamerikanska vadare på sin väg från 

Alaska och Kanada till Sydamerika. Här har man observerat mer än 340 fågelarter. Övernattning i 

Santa Cruz. 

 

          
Vadare vid Elghorn-Slough                    Least sandpiper                               Havsutter 

Dag 5: (12 sept. tisdag) Idag kör vi till San Fransisco där vi gör en 4-timmars bussrundtur med 

engelsktalande guide, lite stad och mycket natur. Detta är en fantastisk stad, mytomspunnen och 

intressant. Härlig att strosa och njuta i. Hur många filmer har inte spelats in här? Här hinner man inte 

sova så mycket…. och på kvällen avslutar vi med middag i Fisherman´s Wharf.   

Övernattning i San Francisco.  

    

Blåval                Späckhuggare 

Dag 6: (13 sept. onsdag): ): Förmiddagen ägnas åt en båttur till  Farallones National Santuary som är 

ett produktivt ekosystem som hyser hotade arter.  Här finns 36 olika arter av marina däggdjur som 

blåval, gråval, knölval, hamnsälar (harbor seals), elefantsälar, pacific white-sided dolphins och den 

sydligaste populationen av den starkt hotade Stellers sjölejon samt mer än en kvarts miljon häckande 

sjöfåglar. Dessutom är det en bra lokal för vithaj.  I Kalifornien är valskådning möjlig året runt. Blåval, 

som är jordens största däggdjur, ses mest mellan juli och oktober. Fenval, vikval och späckhuggare 

och flera olika delfiner ses året runt. Vi återvänder till San Fransisco kl. 14 och därefter fri tid. 

Övernattning i San Fransisco. 



 

 

    
Napa Valley           Starmont 

Dag 7: (14 sept. torsdag): Dagen är fri men på kvällen tar vi färjan ut till Alcatraz. 

Övernattning i San Fransisco.   

Dag  8: (15 sept. fredag): Efter frukosten beger vi oss på nya vinprovningar i Napa Valley och börjar 

hos Starmont, som ligger i vägkorset mellan Carneros och Napa Valley. En del av vingården utgörs av 

den berömda Stanley Ranch och Magnum Wine med Magnus Holmgren är den svenska importören. 

Vi fortsätter prova vin i Napa Valley och nu hos Girard i Yountville. Vingården grundades 1980 i 

Carneros och i början producerade man viner på Cabernet Sauvignon och Chardonnay och har nu lagt 

till Zinfandel och Sauvignon Blanc. Man gör också några exklusiva cuvéer som produceras i små 

kvantiteter och som bara kan provas på vingården. Napa City är en kultplats för vinentusiaster med 

Michelin restauranger, gallerier och trädgårdar. 

Övernattning i Napa.  

Sugarloaf Ridge State Park 

Dag 9: (16 sept. lördag): Är man mitt i detta fantastiska vindistrikt gäller det att ligga i! Först går 

färden till Cardinale Estates i Oakville. Här gör man en begränsad produktion med Cabernet 

Sauvignon från Napas mest kända appellationer som Mt. Veeder, Spring Mountain, Howell Mountain 

och Diamond Mountain. Vinmakaren Christopher Carpenter gör en fyllig, Nya världen Cabernet som 

uttrycker Napas kraft.  Därefter åker vi till Merryvale som ligger i hjärtat av Napa Valley i det 

historiska St. Helena. Här arbetar man mycket med begreppet terroir och jordarter, lokalklimat, 

hållbar odling och goda viner är i fokus.  

Vi fortsätter till Calistoga med sina världsberömda heta källor innan vi åker Santa Rosa där vi bor 2 

nätter. Staden lockar turister lockar turister året runt med sina trädgårdar och det böljande 

landskapet. Gammal som ung har nöje av Charles M. Schulz-museet, där historien om Snobben 

berättas.  

Övernattning i Santa Rosa.  

.   



 

 

              
Redwoodskog                        Tunnel genom redwoodträd      Redwoogs 

Dag 10: (17 sept. söndag): På morgonen besöker vi  Armstrong Redwood State Park. Parken och 

tre andra parker skyddar 45 % av Kaliforniens återstående gamla redwoodträd som är världens 

högsta träd. En nu levande redwood är 115 m högtI Vanligen blir de 500-1000 år gamla men några 

har blivit mer än 2000 år. Coast redwood är klassificerat som tempererad regnskog och de behöver 

regn och milt klimat för att överleva. Ofta är de beslöjade av fuktig dimma. 

Efter lunchen besöker vi Pellegrini Wine Company i Russian River Valley, Santa Rosa. Det är ett 

familjeägt vineri i fyra generationer. 

Övernattning i Santa Rosa. Med eller utan vin, du glömmer aldrig ditt besök i Santa Rosa. 

       
Audobon Society Park        Northern Pygmy Owl        Wester Screech-Owl         Anna´s hummingbird 

Dag 11: (18 sept. måndag): Idag lämnar vi Kalifornien och flyger från Santa Rosa kl. 10.10 och 

anländer till Portland kl. 11.52. På eftermiddagen besöker vi Adelsheim Vineyard som planterade sitt 

första vinfält på 1970-talet i den norra delen av Willamette Valley. Här anser man att klimatet är den 

viktigaste faktorn (både makro- och mesoklimatet), men jorden är också viktig ur kemisk synpunkt 

och p g a sin vattenhållningsförmåga.  

Övernattning  Newberg. 

Dag 12: (19 sept. tisdag): Efter tidig frukost avfärd till Baskett Slough National Wildlife Refuge. 

Efteråt fortsätter vi till Johan Vineyards nära Salem och här har man filosofin ”Terroir is our guiding 

principle. We believe in letting nature take its course, but also view the dynamic of a vineyard and 

winery as being something that requires human involvement to form a unified system.  Our goal is to 

understand and sustain the unity of this system in order to create original and compelling wines with 

a distinct sense of place Our place is Johan Vineyards”.   

På eftermiddagen besöker vi ytterligare en vingård Ponzi Vineyards i Sherwood, Willamette Valley. 

Vingården grundades 1970. 

Övernattning Newberg 

Dag 13: (20 sept. onsdag): På förmiddagen besöker vi Cristom Vineyard i Salem som är uppkallat 

efter Paul and Eileen Gerries barn som heter Christine and Tom. Cristom är mest känd för sin Pinot 

Noir, som produceras i fyra “single vineyards”. De tillverkar också två Pinot Noir Blends “Mount 

Jefferson Cuvee” uppkallad efter berget som ses från egendomen. Dessutom gör man vinet 

”Sommers” sedan 2004. Mount Jefferson är en blend från 10 olika vinfält. Förutom Pinot Noir gör 

Cristom även en bra Syrah. 



 

 

 

Efter lunch bär det av till Sea Lion Caves som sedan 1932 är ett privatägt dramatiskt sjölejon- och 

fågelreservat med måsar, skarvar och alkor norr om Florence på den klippiga Oregonkusten. Gråval 

och späckhuggare kan vi också se med lite tur.   

Övernattning i Florence. 

Dag 14: (21 sept. torsdag): Vi börjar med att besöka Bay Ocean Peninsula Park som är känd som 

"The town that fell into the sea". Den började byggas 1906 och 1914 bodde det 2000 personer här. 

Ingenting av detta finns i dag kvar utan nu har naturen tagit tillbaka det mesta. Härliga sandstränder 

och ett imponerande tidvatten gör området attraktivt för många fågelarter. Andra vackra platser vid 

Tillamook Bay är Three Arch Rocks och det  lite sydligare Netarts Bay.  

Övernattning i Tillamook. 

Dag 15: (22 sept. fredag): Vi lämnar Tillamook och styr mot Fort Stevens State Park i Hammond, som 

en gång var en militär anläggning som bevakade Columbia Rivers mynning från Oregon. Anläggningen 

byggdes i slutet av inbördeskriget och har fått namn efter generalen och en av Washingtons 

guvernörer Isaac Stevens. Fortet var militärt aktivt mellan 1863 till 1947 och är nu listat på USAs 

Nationalregister för historiska platser. Sedan åker vi längs Columbia River mot Jackson Bottom 

Wetlands Preserve som är våtmarksområde nära Hillsboro, som är huvudort i Washington County 

med ca 90.000 invånare. Bra restauranger och något av en storstad. Detta blir sista natten på 

amerikansk mark och här kommer vi att hitta ett utmärkt stället för vår ”hej då” middag. 

Övernattning i Hillsboro. 

   
Utsikt över Columbiaflodens mynning                            Fort Stevens 

Dag 16: (23 sept. lördag) Dags att resa hem.  14.00 från Portland med ankomst Chicago 19.44 

21.05 från Chicago med ankomst Stockholm 12.30 (24 sept).   

Dag 17: (24 sept. söndag): 14.25 från Stockholm med ankomst Göteborg 15.20.  

                             
                                                         Monterey i Kalifornien 


