Autentisk kør selv ferie i
sydstaterne

Mærk sydstaternes gæstfrihed på denne kør selv ferie, hvor I
kommer rundt i nogle af de mest autentiske sydstatsområder.
I starter i New Orleans, hvor I kan høre jazz og mærke den livlige
stemning i det franske kvarter. Videre går turen til Houma, hvor I
kan sejle på sumpen og spotte alligatorer. Før I når det
fantastiske Nottoway Plantation, hvor I skal overnatte, skal I også
besøge Lafayette, Vicksburg og Natchez. Oplevelserne på denne
tur vil være unikke, og I vil med garanti få minder for livet.

13 dage
Fra-pris pr. person i kr.

34.598,-

Vælger I at køre bil, kan I bo på en række idylliske og nøje
udvalgte overnatningssteder - I kan f.eks. bo på Nottoway
Plantation. Vælger I at køre autocamper, så kan I vælge mellem
mange forskellige slags campingpladser.

Vælger I bil kan I bo på enestående indkvarteringer
Tag en tur tilbage i tiden ombord på hjuldamperen
Natchez
Tilbring et par dage på den majestætiske Nottoway
Plantation
Gå en tur gennem det franske kvarter i New Orleans
Tag en udflugt i det spændende sumpområde,
Houma.
Opdag historiske og meget charmerende Vicksburg
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Dagsprogram
Dag 1: Afrejse Danmark New Orleans
I rejser fra Danmark og lander i New Orleans samme dag,
hvorfra I bliver kørt til jeres hotel i New Orleans. Nyd
aftenen i New Orleans som er en moderne by med
historisk sjæl. Gå en tur i omkring Jackson Square, hvor I
finder gademusikanter, kunstnere, mimikere, og meget
andet, som ofte står på pladsen foran St. Louis Cathedral.
Overnatning: Monteleone Hotel

marked og forbi Jackson Square. Se det gamle kvarter
komme til live, når jeres guide fortæller om områdets
hemmeligheder og hjælper jer med at forstå alt det
området har at tilbyde - arkitekturen, maden, musikken,
kunsten og haverne. I kommer også forbi det
besynderlige Apoteker museum.
Husk at prøve en "beignet", Louisianas doughnut. Om
aftenen kan I tage en aftentur ned ad den berømte
Bourbon Street, hvor jazz-hjertet banker i New Orleans.
Hvis I føler jer heldige, kan I besøge byens casino og
prøve lykken.
Overnatning: Monteleone Hotel

Dag 2: New Orleans
I har dagen i dag i New Orleans, hvor der bl.a. venter jer
en guidet gåtur byens franske kvarter. Det ældste
område er det franske kvarter, som blev til i 1718 af
franskmændene selv. Følg de historiske fodspor, mens I
slentrer langs Mississippifloden, gennem det franske
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Dag 3: New Orleans
I dag skal I spise frokost på et dampskib. Tag en tur
tilbage i tid ombord på dampskibet "Steamboat Natchez",
og oplev New Orleans fra sin romatiske. Den 2-timer
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Sumpområde i Louisiana

lange tur starter i det franske kvarter, og tager dig med til
en tid, hvor bomuld var i høj kurs, og livet omkring
Mississippi-floden var langsomt. I får set New Orleans
fra flodsiden, og dagligdagen i en af verdens mest travle
havne. Sørg for at besøge museet ombord, Engine Room,
hvor I kan blive klogere på, hvordan damp driver denne
fantastiske båd gennem "Mighty Mississippi!".

meget unikt sted, hvor mindst en af familiemedlemmerne
taler flydende Acadisk-Fransk.

I løbet af turen er der inkluderet en kreolsk frokost, som
inkluderer røde bønner og ris, jambalaya, fisk, cole slaw,
brødbudding, iste, kaffe og vand.

Dag 5: Houma

Overnatning: Monteleone Hotel

Dag 4: New Orleans Houma ( 72 km)
I bliver kørt til lufthavnen, hvor I skal hente jeres bil, som
I har de næste 9 dage.
I dag kører I turen til byen Houma, som ligger i
Cajun-regionen. Her finder I et helt netværk af bayous og
vandveje. Houma betrages som "hovedstaden" i
området, hvor I finder dansesteder og restauranter, der
viser Cajun-regionens arv hver dag. Nyd et Cajun-måltid
på A La Maison Cajun Bed & Breakfast, hvor I skal sove.
Her vil I møde en familie der nedstammer fra franske
kolonister, som helt sikkert vil sørge for at underholde
jer. Jeres overnatningssted for de næste dage, er et
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Måltider: Aftensmad
Overnatning: Audrey's Little Cajun Mansion

Efter en typisk Cajun-morgenmad hos familien, I bor hos,
har I nu resten af dagen til at udforske Houma, som
gemmer på masser af kultur, historie og unik natur. Vi
kan anbefale en udflugt til sumpområdene i Bayou, hvor I
kan tage på flodkrydstogt og opleve områdets rige
dyreliv.
Om aftenen skal I nyde endnu en lækker middag med
familien, I bor hos.
Måltider: Morgenmad & aftensmad
Overnatning: Audrey's Little Cajun Mansion

Dag 6: Houma - Lafayette
(160 km)
I dag skal I forlade Houma og køre videre til Lafayette. En
køretur på 160 km. I Lafayette skal I endnu engang
opleve et helt unikt overnatnings sted - Bois des Chenes.
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Dampskib på Missisippi-floden

Et historisk vigtigt hus for byens historie. Det er et
plantagehus bygget i Acadisk stil indrettet med
forskellige stilarter og fra forskellige tidsperioder.
Primært vil I finde møbler af fransk oprindelse, men også
amerikanske møbler vil I finde.
I Lafayette er der også rig mulighed for at komme på
endnu en sumptur, hvor I kan se fugle, alligatorer og
meget mere.
Måltider: Morgenmad
Overnatning: Bois des Chenes

Dag 7: Lafayette Natchitoches (234 km)
I forlader Lafayette og kører mod Natchitoches. I hjertet
af Natchitoches finder I det historiske distrikt, som er
fuld af lokale butikker og gode restauranter. Brug dagen
på at gå på opdagelse i den hyggelige by eller besøg en af
de mange plantager i omegnen.
Måltider: Morgenmad
Overnatning: Samual Guy House
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Dag 8: Natchitoches Vicksburg (272 km)
I dag går turen videre til Vicksburg. I en periode på over
50 år i 1800-tallet var Vicksburg centrum for rigdom
baseret på bomuld og træ. Det er muligt at se denne
rigdom i de bevarede historiske bygninger såsom kirker,
regeringsbygninger og store fine huse. Besøg "Old Court
House Museum", som har over 15.000 genstande, der er
dateret tilbage til tiden før Columbus og frem til i dag.
Det er muligt at komme ind og se nogle af de
imponerende hjem og haver. Besøg også "Vicksburg
National Military Park" og "The Vicksburg Battlefield
Museum". Det historiske centrum i Vicksburg byder på
mange restauranter , butikker og kunstgallerier.
Måltider: Morgenmad
Overnatning: Cedar Grove Mansion Inn

Dag 9: Vicksburg - Natchez
(117 km)
Efter en køretur kommer I til Natchez, som er kendt for
bevarelsen af ?mange mellemkrigstidshjem. Besøg
Stanton Hall, som blev bygget omkring 1857. Det er en af
?de mest storslåede paladsagtige boliger fra
mellemkrigstiden i USA. Interiøret indeholder originale
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Det franske kvarter i New Orleans

møbler og Natchez-antikviteter.
Besøg også Natchez Under-the-Hill, som engang var et
fristed for mange upassende ting, men som nu er
hjemsted for mange barer og restauranter. Her finder I
også et casino på en flodbåd.
Måltider: Morgenmad
Overnatning: Monmouth Historic Inn

Dag 10: Natchez Nottoway Plantation (148
km)
I dag går turen videre til Nottoway Plantation, hvor I skal
bo de næste dage. Et helt fantastisk sukkerrørsejendom
der ligger mellem Baton Rouge og New Orleans. Den
smuktrenoverede ejendom består af massive hvide søjler
og store balkoner ved Mississippifloden. Hele området er
på 12,50 hektarer, og der er flere forskellige bygninger
med i alt 40 værelser.
Her er der mulighed for guidede ture så I kan lære mere
om Nottoway Plantations historie og område.
Måltider: Morgenmad
Overnatning: Nottoway Plantation
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Dag 11: Nottoway
Plantation
Brug dagen i dag på at nyde det fantastiske Nottoway
Plantation. Slap af med en god bog i de majestætiske
omgivelser, eller gå på opdagelse i nærheden. Besøg
f.eks. hvad der siges at være verdens mindste kirke,
Chapel of the Madonna, som er mindre end 6 m2, eller
museet for spedalskhed "The National Hansen's Disease
Museum".
I kan også tage en tur til Baton Rouge, som er
"hovedstaden" i Louisiana. Baton Rouge ligger på
bredden af Mississippi-floden. Vi foreslår I tager forbi
Capitol Building og den gamle guvernørbolig, hvor I kan
lære om den farverige historie fyldt med kontroversielle
emner.
Måltider: Morgenmad
Overnatning: Nottoway Plantation

Dag 12: Nottoway
Plantation - New Orleans
(117 km) og hjemrejse
I skal køre tilbage til New Orleans, hvor I afleverer jeres
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bil i New Orleans Airport. Herfra går turen mod Danmark
igen, hvor I lander i morgen.
Måltider: Morgenmad

Dag 13: Ankomst til
Danmark
I lander i Danmark igen.
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Priser og afgange
Rejseperiode December - februar - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
33.998,00 DKK

Rejseperiode Marts - juni - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
34.598,00 DKK

Rejseperiode Juli - september - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
33.198,00 DKK

Rejseperiode Oktober - november - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
34.598,00 DKK

Rejseperiode April - maj - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Cruise America
16.798,00 DKK

Rejseperiode Juni - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt autocamper)
Cruise America
17.598,00 DKK

Rejseperiode Juli - august - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Cruise America
21.448,00 DKK
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Rejseperiode September - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Cruise America
17.598,00 DKK

Rejseperiode Oktober - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)
Cruise America
16.798,00 DKK

Prisen inkluderer:
Fly Danmark - New Orleans t/r inkl. skatter og afgifter
11 overnatninger på hotel
9 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer
2 timers Swamp & Marsh Tour
Entré til hovedbygningen på Nottoway Plantation
8 x morgenmad
1 x frokost
2 x middag
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:
Benzin
Evt. vejafgifter
Øvrig forplejning
Øvrige entréer
Rejseforsikring
Afbestillingsforsikring
Visum/indrejsetilladelse til USA (læs mere her)
Vaccinationer (kontakt egen læge)

Opgradering på flyrejsen:
Economy Extra: fra kr. 4.500 per person
Business Class: fra kr. 19.400 per person

Prisen inkluderer:
Fly Danmark - New Orleans t/r inkl. skatter og afgifter
Første 2 nætter på hotel i New Orleans
9 nætters leje af autocamper
Ubegrænset miles
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
10 % rabat på KOA campingpladser
Bidrag til Rejsegarantifonden
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Prisen inkluderer ikke:
Rejse- og afbestillingsforsikring
Campingpladser
Forplejning
Drikkepenge
Evt. vejafgifter
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her
Læs mere om Cruise America

Opgradering på flyrejsen:
Economy Extra: fra kr. 5.500 ,-per person
Business Class: fra kr. 16.700,- per person

Vigtigt om ovenstående priser
Vi gør opmærksom på, at priserne ovenfor kun er indikerende fra-priser, hvilket betyder, I vil kunne opleve, at prisen
kan variere baseret på bl.a. rejseperiode, bestillingstidspunkt og andre faktorer. Priserne skal således ses som en
vejledende indikation af, hvad en autocamperferie koster. Ønsker I specifikke priser for lige netop jeres drømmerejse,
er I velkommen til at kontakte os for et gratis, uforpligtende tilbud.

Lad os skræddersy autocamperferien
Ovenstående rejse er blot et inspirationsforslag til, hvad I har mulighed for at opleve. Rejseforslaget er sammensat af
vores kompetente rejsekonsulenter, der selv har rejst rundt med autocamper i området. Vi sammensætter den
endelige rejseplan i samarbejde med jer, så den bliver skræddersyet til jeres ønsker og behov.
Skriv til os eller ring på tlf.: 65 65 65 65 for at høre nærmere om mulighederne for en autocamperferie.
Se vores aktuelle tilbud på autocamperferier i USA og Canada her.
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Hvad er inkluderet i prisen?

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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