
kasinoene. Vi sov lenge om 

morgenen, spiste en sen 

frokost osv.  Man har da ikke 

ferie for ingenting!  Vi kan all-

tids klatre i Red Rocks en an-

nen gang. 

 Selv om vår lille ferie 

var i korteste laget, koste vi 

oss , slappet av og gjorde hva 

vi ville når vi ville. Ja det er 

faktisk mulig å slappe av i 

storbyen som aldri sover. Vær 

bare forberedt på masse gåing 

og trette føtter. 
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 Noen ganger skjer  

enkelte begivenheter på et 

mindre heldig tidspunkt, noe 

som likevel kan få en heldig 

utgang. 

 Robert og jeg har 

ikke hatt ferie på 6 år, og de 

siste 2 årene har vi ofte snak-

ket om å ta et par fridager. 

Kanskje et par dager i Las 

Vegas? 

 Nå hadde det seg 

slik at Roberts gode venn Rick, 

som bor i Ohio, skulle på en 

ukes forretningsreise til Las 

Vegas i slutten av april.   

 

 Robert hadde ikke 

sett Rick på 6 år, og jeg hadde 

aldri truffet ham. Egentlig 

hadde vi ikke råd til å ta en 

aldri så liten ferie, men siden 

anledningen bød seg var dette 

kanskje det sparket i baken vi 

trengte. Vi fant et relativt rime-

lig rom på Excalbur Hotel and 

Casino, midt på “The Strip”, og 

rett over gaten var hotellet 

MGM Grand hvor Rick skulle bo. 

Bensinprisene i USA har tatt av i 

det siste, men vi skrapte sam-

men nok til vår lille feriereise. 

Tusen Takk til mine gode 

kolleger og butikksjef hos 

Nomad Ventures, som ga meg 2 

dager fri på en ukes varsel.  

 Vi gledet oss begge til 

ferien, og ikke minst til å treffe 

Rick. Han er skikkelig trivelig , 

jeg likte ham fra første øyeblikk. 

Det er ikke vanskelig å forstå 

hvorfor han og Robert er 

bestevenner. 

 I bagasjen hadde vi 

klatreutstyr og et par 

klatreførere (bøker) for Red 

Rocks, som er et klatreområde 

ca 40 minutters kjøring fra Las 

Vegas. Vi hadde planer om litt 

lett klatring mens Rick jobbet. I 

steded vandret vi gatelangs og 

rundt om i noen av de mange 

 Kelso Depotet , som det off-

isielt heter, ble bygget i 1924 for å gjøre 

tjeneste som stoppested, og som bolig 

for jernbane-ansatte. Det siste passas-

jertoget passerte Kelso i 1997. 

 Kelso var møtestedet for Salt 

Lake banen og Los Angeles banen, og 

var dessuten stedet hvor ekstra 

lokomotiver ble parkert. Disse var  
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Til høyre: New York New 

York Hotel and Casino. 

Under: Utsikten fra rom-

met på Excalibur, 23. 

etasje, Tårn I. 

Nederst til venstre: Excali-

bur Hotel and Casino 
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nødvendige hjelpelokomotiver for tog 

som måtte  forsere den bratte Cima 

Hills stigningen. Beliggenheten var i 

tillegg perfekt som stoppested for 

både passasjerer og tog. Sultne 

reisende kunne nyte et måltid med 

forfriskninger i restauranten, mens 

damplokomotivene kunne få velfort-

jent påfyll av vann. 

For mer informasjon gå til: http://www.nps.gov/moja/historyculture/kelso-depot.htm 


