USA – Höjdpunkter i de östra delstaterna 10 – 25 oktober 2018
Washington – New York - Smoky Mountain - Savannah - Florida
Amerika är drömresemålet för många. Det är mer än ett land, det är en kontinent och därmed är en
resa ganska svår att genomföra på egen hand. Vad skall man besöka, hur lång tid tar det, när skall
man åka och hur ska man resa inrikes? Allt detta har vi tänkt på och lagt upp en resa som går till
kända och okända trakter i detta enorma land. Oktober är en mycket lämplig månad till de delar som
vi kommer att besöka på vår resa. USA under sommaren kan vara mycket varm och påfrestande,
speciellt i de södra delarna som staterna Georgia och Florida. Storstäder som New York och
Washington har sin högsäsong vår och höst med behaglig dagstemperatur, ca 20 grader och i Florida
mellan 25 – 30 grader. Utöver de nämnda platserna kommer vi att besöka många andra pärlor som
avsevärt förhöjer resans värde.

WASHINGTON D.C.
Amerikas förste president George Washington, bestämde själv platsen
för den nybildade staten, var huvudstaden skulle ligga. Området var
centralt beläget i den tretton första delstater som utgjorde den unga
nationen. Staden har en öppen planlösning med breda avenyer och gator
som utgår från Vita Huset. De många offentliga byggnaderna varvas
med lummiga parker. Inga hus eller monument får vara högre än Vita
Huset frånsett Washington Memorial.

NEW YORK
Det blir inte mycket större än ”The Big Apple”. Här finns den bästa
shoppingen, det största kulturutbudet och de bästa restaurangerna. Vid
Hudsonfloden tornar Frihetsgudinnan upp sig och hälsar Dig välkommen
till världsmetropolen New York, en stad med oemotståndlig spontanitet
och charm. Staden är och har historiskt sett varit den primära
inkörsporten till USA. Njut av synen och ljuden av Manhattan, platsen
där gammalt möter nytt. Det är där, mitt bland historiska byggnader och
moderna kända sevärdheter du upplever det riktiga New York.

SYDSTATER
Några av USA:s södra delar finns med på vår resa. Tennessee, Carolinas
och Georgia är några. Great Smoky Mountain National Park, Biltmore
Estate och trolska Savannah uppvisar olika sidor av den amerikanska
södern. Från Knoxville i Tennessee far via genom den meste besökta av
alla nationalparker i USA, Great Smoky Mountain N.P. Den ligger i den
långa bergskedjan Appalacherna. Biltmore Estate är en av USA största
privata palats, byggd av George Vanderbilt i slutet av 1800-talet.
Savannah i Georgia är unik i sitt slag. Den historiska gamla stadsdelen
som är allt annat än ”vanlig”, den enhetliga bebyggelsen, de trendiga
butikerna och de rogivande trädkantade torgen ger staden en särställning
bland Amerikas städer.

FLORIDA
”Solskensstaten” lockar årligen miljontals människor. Antingen för att ha
en skön badsemester längs de milsvida stränderna utmed den atlantiska
kusten eller för att ”leva livet” i världens största aktivitetsområde,
Orlando. Utöver dessa kända platser får vi på denna resa bese St.
Augustine, USAs äldsta stad, grundad av spanjorer redan 1565.
Everglades träskmarker med sin unika fauna ligger också på programmet.

Resan dag för dag:

10 oktober

Luleå – Arlanda – Washington

SAS avgår från Kallax kl 06.55 via byten i Stockholm och Köpenhamn landar vi på Dulles Airport kl. 15.00 lokal
tid. Ombord på planet över Atlanten serveras lunch och enklare ”snacks” före landning.
Efter avklarade tull- och passformaliteter äntrar vi vår buss som på ca 1 timme tar oss intill centrala Washington,
där vi skall bo två nätter på centralt hotell. Vi gör en liten orienterande promenad i centrum och för de som
önskar arrangeras en kvällsmåltid. (L)

11 oktober

I Washington

Vi börjar dagen med en orienterande rundtur med lokal guide. Washington DC är USA:s huvudstad och rymmer
många kända byggnader. Det är en relativt ung stad och planerades av stadsarkitekt Pierre Charles l´Enfant och
uppkallades efter president George Washington. Mitt i centrum hittar vi Vita Huset, omgivet av en stor park, The
Eclipse. Vår buss tar oss till United States Capitol Building med den kända vita kupolen och sedan längs den fyra
kilometer långa National Mall med många monument som Washington obelisken, Lincoln Memorial,
krigsminnesmärken som Korea och Vietnam. Dessutom flera stora museer varav den mest kända är Smithsonian
Institution. Eftermiddagen kan ägnas åt museibesök eller promenader i centrum. (F)

12 oktober

Washington – New York med tåg

En buss hämtar oss vid hotellet och kör oss till Union Station. Tåget avgår kl. 09.20 och ankommer New York,
Penn Station 12.40. Ombord finns serveringsvagn. Vid ankomsten möter vi vår lokalguide och buss som under 4
timmar visar oss det mest sevärda på centrala och södra Manhattan. Vi beser kända byggnader som Empire State
Building, FN Skrapan, berömda gator och torg som Times Square, Broadway, 9/11 memorial (f.d. Ground Zero),
Battery Park med utsikt mot Frihetsgudinnan.
Vid 17-tiden checkar vi in på vårt hotell ROW NYC, beläget på 8:e Avenyn, 1 kvarter från Times Square. Vi gör
en gemensam kvällspromenad till Rockefeller Center där de som vill kan ta hissen upp till ”Top of the Rocks”. (F)

13 oktober

I New york

En dag lämplig för egna strövtåg och aktiviteter på egen hand. Tips på sevärdheter nära och lite längre bort från
hotellet: åka upp i Empire State Building, Museum of Modern Art, Svenska Kyrkan, fönstershoppa på 5th Avenue,
båttur på Hudson River, Guggenheim Museum. Shopping är en väsentlig del av ett New York-besök. Macy´s och
Bloomingdale´s är de främsta varuhusen, Meatpacking District lockar modemedvetna, Century 21 är till för de
prismedvetna. På kvällen lockar kanske en musikal på någon av alla Broadways (och sidogatorna) teatrar.
”Phantom of the Opera”, Aladdin och Lion King är alla långkörare. (F).

14 oktober

I New York

Söndag I New York är till för att flanera. Central Park är newyorkbornas favoritpark, med lummiga stigar, små
sjöar, djurliv och minnesmärket över John Lennon ”Strawberry Fields”, High Line är ett upphöjt promenadstråk
längs Hudson River. (F)
Frivillig utflykt, bokas samtidigt med din resa: Gospelgudstjänst i Harlem. Vi tar tunnelbanan upp till 116e gatan
och promenerar ett kvarter till Memorial Baptist Church, där vi får övervara en lokal gospel-gudstjänst. Dessa
kan vara flera timmar långa, så vid lämplig tidpunkt tar vi en promenad på ca 15 minuter för att äta en ”Brunch”
på Sylvia´s Restaurant, känd som ”The Queen of Soul Food” bland lokalbefolkningen. Tunnelbana åter till hotellet.
Pris: SEK 550:-/pers. inkl. tunnelbanefärd, gospelavgift, brunch, lokalguide.

15 oktober

New York – Knoxville med flyg – Pigeon Forge (buss 60 km)

Tidig transfer från vårt hotell till Newark Airport. Tid för frukost på flygplatsen. United Airlines flyg avgår kl.09.00
och ankommer Knoxville i Tennessee kl. 11.08 Vår buss, som vi skall ha under resten av turen i USA, möter och
vi har en resa på drygt en timme till vår övernattningsort, Pigeon Forge vid foten av Great Smoky Mountainbergen. Hela den omgivande bygden tillägnas country-drottningen Dolly Parton. Hon är född i Sevierville, där
man kan beundra en staty av henne framför rådhuset. I Pigeon Forge får vi vara med om en fartfylld show med
ryttare, lekfull kamp mellan nord- och sydstatare, specialeffekter, fenomenala musiknummer och en fyrarätters
middag på Dixie Stampeade. Logi på Twin Mountain Inn, som ligger ca 10 min promenad från kvällsaktiviteten.

(F,

16 oktober

M)

Pigeon Forge TN– Cherokee - Hendersonville (170 km)

Nationalparken Great Smoky Mountain tar sin början strax utanför Pigeon Forge. Det är Amerikas mest besökta
nationalpark, beroende på det strategiska läget i östra delen av landet med stor befolkning. Under hösten lockar
parken med sin ”höstglöd” i skarpa färger i rött och gult. Högsta punkten, Clingman Dome, ligger på dryga 2000
m ö h. Vid klara dagar kan man se ca 100 km mot tre stater, Tennessee, North och South Carolina. Så bär det
nerför och den första orten är Cherokee, varifrån cherokeerna tvångsevakuerades till Oklahoma. Denna händelse
är känd som ”Trail of Tears”, tårarnas vandring. Här tar vi en lunchpaus och kan passa på att införskaffa indianska
hantverk. Vi har ytterligare några timmars bussresa på slingrande vägar mot vårt övernattningshotell: Cascades
Mountain Resort utan för Hendersonville. Då vi är framme under eftermiddagen kan det vara skönt att koppla av
vid poolen, eller njuta av den omgivande trädgården. Hotellet har även en egen restaurang. (F)
17 oktober
Hendersonville – Biltmore Estate - Savannah (530 km)
Efter en halvtimmes resa från hotellet kommer vi till Amerikas största privatägda slott, Biltmore Estate, drygt
1500 kvadratmeter stort med ca 250 rum och omgiven av fransk- och engelsk-inspirerande trädgårdar. Familjen
Vanderbilt äger fortfarande slottet och ägorna. Vi tillbringar hela förmiddagen här, innan vi under eftermiddagen
far på Interstate-vägar genom South Carolina in i Georgia till Savannah, en av USA:s mysigaste och mest
mytomspunna städer. Vi bor 2 nätter på: Fairfield Inn beläget i det s.k. ”Historic District”. (F)
18 oktober
I Savannah
En lokalguide tar oss med till de mest sevärda platserna i denna unika stad. Viktorianska hus, torg med träd med
spansk mossa, kajerna utmed Savannah River är alla objekt för kameran. Bäst utforskar man Savannah på egen
hand, t.ex. sitta på parkbänken på Chippewa Square, där Forest Gump satt i filmen med samma namn. Torget
är kantat av vackra hus från 1800-talet, mysiga kaféer och en populär teater som ger föreställningar med musik
och sång. Factors Walk är en annan trevlig del av staden. De gamla bomullslagren har gjorts till trendiga affärer
och restauranger med utsikt mot Savannah River. (F)

19 oktober
Savannah – Jekyll Island - St. Augustine FL (330 km)
Vi följer kustvägen söderut mot gränsen till Florida. Kusten består av många öar och vi gör en avstickare till Jekyll
Island, från början en privat s.k.Klubb—ö” avsedd för miljonärer. Nu för tiden kommer man till ön för den
exceptionella stranden Driftwood Beach. Erosion har skapat ett surrealistiskt landskap blekta och förstenade
trädstammar. Vi fortsätter söderut och passerar Jacksonville, Floridas största stad, innan vi kommer till dagens
slutmål St. Augustine, som till stor del liknar en medelhavsstad. Det är en gammal spansk bosättning från 1500talet, vilket gör den till USA:s äldsta stad. Från vårt hotell är det ca 20 minuters promenad till Old City Gate, där
gågatan St. George Street börjar. Vi kommer till St. Augustine redan på eftermiddagen, så det finns tid till att
strosa omkring på egen hand. (F)

20 oktober
St. Augustine – Kennedy Space Center - Orlando (270 km)
Floridas atlantkust är kantad av långa stränder och kända orter som Palm Coast och Daytona Beach. Vårt första
stopp är dock en sevärdhet av stora mått, Kennedy Space Center.
Fakta: Kennedy Space Center (KSC) är NASA:s anläggning för att montera ihop och skjuta upp raketer
vid Cape Canaveral på Merritt Island. Anläggningen har en areal på 567 km² och cirka 17 000 människor har sina
arbetsplatser där. Då stora delar av området är avstängt för allmänheten är det en lugn plats för många olika
vilda djur som till exempel alligatorer. En liten del av området är turistområde. Där finns utställningar, IMAXbiografer, restauranger och liknande. Den största byggnaden vid KSC är Vehicle Assembly Building (VAB) och är
cirka 150 meter hög. Fyra kompletta Saturn V raketer kan monteras samtidigt där. Vi stannar halva dagen för
att tillgodogöra oss mängden av information om USA:s rymdprogram. Från Cape Canaveral är det bara en dryg
timmes resa till Orlando, där vi skall bo 2 nätter på hotell nära Universal Studios.(F)
21 oktober I Orlando
Orlando är Amerikas och kanske hela världens största och bästa nöjescentrum, för gammal som ung.
Vi kommer att bo rakt över gatan från berömda Universal Studios och dess tvillingpark Island of Adventures, en
filmvärld komplett med kullisser, åkattraktioner och nöjen. I Orlando ligger även Sea World, ca 15 min bilväg,
med fantastiska vattenshower, delfiner, späckhuggare, sjölejon och Orlandos snabbaste bergochdalbanor.
Och förstås Disney World där allt började 1971 med bland annat originalparken Magic Kingdom, här är det fokus
på barn & familj med Musse Pigg och Kalle Anka bla. Valmöjligheterna är många, man hinner dock bara en park
på en dag. Vi kommer även att bo nära Orlandos bästa Outlet Mall, Orlando International Premium Outlets, med
fyndläge på märkesvaror och granne med detta ligger enorma Outdoor World med allt för uteliv, fiske, jakt,
camping och båtliv. På kvällarna promenerar man över till Universal Studios City Walk med restauranger, butiker
och folkliv, ett tips här är Bubba Gump Shrimp, temarestaurangen om filmen Forrest Gump. (F)

22 oktober Orlando – Miami Beach (460 km)
På snabba vägar tar vi snabbt söderut ut mot atlantkusten förbi oändliga badorter till området runt Miami. Här
besöker vi Everglades Safari Park i Everglades National Park, med sin unika flora och fauna. Vi får bl.a. se
alligatorer, åka fartfylld ”airboat” bland kanaler m.m. Tillfälle att äta lunch på parkens Safari Restaurant. Tidig
kväll checkar vi in på vårt hotell i centrala Miami – South Beach för 2 nätter. (F)
23 oktober
I Miami South Beach
Resans sista dag går helt i den avslappnande stilen. Vårt hotell ligger endast ett kvarter från den milslånga
finkorniga sandstranden och mitt Art Deco-orådet med sina ljusa låga byggnader i pastellfärger. På kvällen ingår
en gemensam middag. (F,M)
24 -25 oktober
Flyg Miami – Köpenhamn – Stockholm - Luleå
Vi kan ta det lugnt på förmiddagen och njuta av värmen och solskenet i Miami. Vid lunchtid blir vi hämtade av en
transferbuss som på ca 30 minuter tar oss till flygplatsen. SAS avgår kl. 15.50 mellanlandar i Köpenhamn nästa
morgon 07.15 – 08.00 och i Stockholm 09.10 -11.30. Ankomst till Luleå 12.45 (F, M, L)

RESANS PRIS: 37 500
I priset ingår: Flyg Luleå -Washington-New York – Knoxville, Miami – Luleå inkl. flygskatter, Tåg
Washington – New York, Bussresa Knoxville – Miami, Logi i 2 -bäddsrum, måltider enl. ovan F=
Frukost, L= Lunch, M= Middag, Entréer till Dixie Stampeade, Biltmore Estate, Kennedy Space
Center, Everglades Safari Park, lokalguider i Washington, New York, Savannah, transferbussar,
dricks till chaufförer och guider.
TILLÄGG:
Enkelrum:
9 400:-.
Gospel-utflykt:
550:- bokas samtidigt med din resa.
Ingår ej: Avbeställningsskydd. Reseförsäkring. Det kan ingå i din hemförsäkring eller kreditkort.
Kontrollera. Om du ej har fullgott reseskydd kontakta din resebyrå.
OBS! före inresa till USA måste man införskaffa ett s.k. Visa Waiver (ESTA).
Kostnad USD 14.- och gäller i 2 år. Man gör det själv på Internet och betalar med kreditkort. Gå in
på Internetsida: https://esta.cbp.dhs.gov Man kan välja språk, det finns på svenska.
Särskilda resevillkor bifogas.

Teknisk Arrangör:

