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Följ med M-magasin på en fängslande resa till Grand Canyon, Las 
Vegas och maktens centrum I Washington D.C! 
 
För första gången gör M-magasin en resa till Washington, Grand Canyon och Las 
Vegas! 
Resan börjar i USA:s huvudstad Washington D.C känt för sina pampiga vita byggnader, 
muséer och monument. Vi besöker Kapitolium som beskrivs som USA:s politiska centrum 
och där vi gör en guidad tur och får veta allt om USA:s högsta lagstiftande församling. Vi 
ser såklart också Vita huset och besöker Lincoln memorial samt Jeffersonmonumentet som 
har USA:s självständighetsförklaring skriven på väggarna. Vi åker till mysiga Georgetown 
med sina historiska byggnader och härlig shopping. Washington är känt för sina många 
muséer och vi besöker några av The Smithsonian Institution museum som National Gallery 
of Art och Air & Space Museum. 
 
Efter Washington flyger vi till Las Vegas, den glittrande neonstaden mitt i öknen. Vi åker 
på en rundtur längs boulevarden som också kallas ”The Las Vegas Strip” och kantas av 
häftiga hotell och kasinon. Las Vegas är inte bara känt för sina kasinon utan här kan man 
också gå på några av världens bästa shower, samt njuta av fantastisk mat och shopping! 
 
Från Las Vegas åker vi till Hooverdammen och vidare till nationalparken och världsarvet 
Grand Canyon. I Grand Canyon har Coloradofloden grävt ner sig i berget och skapat detta 
fantastiska landskap. Här stannar vi en natt för att uppleva den spektakulära 
solnedgången över bergen!  
 
Med oss under hela resan har vi vår mycket omtyckta och kunniga ciceron och reseledare 
Peter Wik. Och som vanligt följer en representant från M-magasin med på resan. 
 
Program med pris kommer inom kort! 
 

Gör din förhandsanmälan på www.relasian.com så skickar vi program så snart 
det är klart. Vid funderingar, ring Elisabeth Karlsson på 0720-44 15 53. 
  

http://www.relasian.com/

