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Her får I en historisk og kulturel rejse gennem smukke New
England og New York State.
Glæd jer til et væld af forskellige oplevelser: Udforsk storbyen
Bostons utallige attraktioner, slap af på de smukke strande ved
Cape Cod og oplev naturen og dyrelivet i bjergene ved White
Mountains. New England har hele pakken med alt fra storby og
historie til natur og afslapning.
Årstiden bestemmer I selv, men efteråret byder på de mest
fantastiske gule efterårsfarver.
Turen begynder og slutter i Boston. Vælger I at køre bil, kan I bo
på en række idylliske og nøje udvalgte overnatningssteder - I kan
f.eks. prøve en Bed & Breakfast. Vælger I at køre autocamper,
så kan I vælge mellem mange forskellige slags campingpladser.

Udforsk historiske & autentiske Boston

Kom tæt på unik natur i Acadia National Park

Nyd den maritime charme i Bar Harbor

Oplev de overdækkede træbroer

Se det mondæne Newport med rigmandspaladserne

Gå på Cape Cods strande og i de maleriske byer

https://www.benns.dk/nordamerika/usa/boston


Dagsprogram

da
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Dag 1: Danmark-Boston
Forlad Danmark her til formiddag med kurs mod USA´s
østkyst. Der vil være et kort flyskifte i Europa inden
ankomsten til Boston. Efter at I er kommet igennem
sikkerhedskontrollen og har fået jeres bagage udleveret,
tager I en taxa ind til jeres hotel i Boston.

Resten af eftermiddagen og aftenen bruges på at hvile ud
efter flyveturen, samt at få lidt aftensmad.

Dag 2: Boston
Efter en god nats søvn er det på tide at se lidt nærmere
på Bostons utallige højdepunkter. I har hele dagen her i
byen og et hav af oplevelser venter jer. Det vil være en
god idé at begynde med en rundtur i byen for at lære
byen lidt nærmere at kende, både til lands og til vands.
Det kan Boston Duck Tours hjælpe jer med, da de kører
rundt i de smalle gader og udpeger byens seværdigheder

og historiske bygninger på en sjov og anderledes måde.

Det er også muligt at se byens havneområde på en guidet
Segway Tour. Boston er et ideelt sted at se hvaler, og der
er flere selskaber, der tilbyder ture fra havneområdet.
Det bedste tidspunkt at se hvaler er i perioden fra maj til
oktober, hvor vandet er lunt og rig på fisk.

Hvis det er skyfrit, kan man tage en tur op i Bostons
højeste tårn, Prudential Tower og nyde udsigten ud over
byen fra 51. etage. En vandretur ned til Beacon Hill med
de flotte gamle, røde murstenshuse og den store frodige
Common Park midt i byens centrum er altid en oplevelse.
Hvis det er shopping man går efter, så er der også
mulighed for det på Washington Ave. eller på markedet
ved Fanueil Hall.

/nordamerika/usa/boston


Portland fyrtårn
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Dag 3: Boston - Portland
(174 km)
I dag er det tid til at forlade Bostons pulserende byliv og
køre nordpå til byen Portsmouth i New Hampshire. Efter
morgenmaden henter I bilen hos biludlejningsselskabet i
centrum af Boston, og så er der ca. 1 ½ times kørsel langs
med Atlanterhavskysten op til den historiske by
Portsmouth i New Hampshire.

Her kan I bl.a. besøge museet Strawbery Banke. Dette er
et udendørs museum med historiske og velbevarede
haver og bygninger, der viser, hvordan almindelige
mennesker har boet igennem de sidste fire århundreder.
Derudover råder Portsmouth over et spændende lille
teater- og koncertsal kaldet The Music Hall. Salen er
blevet holdt i smuk, gammel britisk stil, og man kan her få
en rundvisning ind bag scenen, hvor det ellers kun er
kunstnerne, der kommer.

Efter stoppet i Portsmouth fortsætter I videre nordpå til
staten Maine, hvor I har mulighed for at lave en lille
afstikker til Cape Elizabeth Lighthouse som er et
gammelt fyrtårn fra 1874. I har sikkert set fyrtårnet på
mange postkort og hjemmesider, da det næsten er et
ikon for mange rejser til New England. Herefter
fortsætter I ca. 20 min længere nordpå til byen Portland,
som er kendetegnet ved det flotte havneområde.

Her checker I ind på jeres hotel, hvorefter det anbefales,
at besøge byens lokale bryggeri Shipyard Brewery.

Besøget skal bookes på forhånd, men er til gengæld
gratis (dog skal der betales for smagsprøver). Kvaliteten
af øllet er i top, og personalet er særdeles dygtigt og
venligt. Rundvisninger begynder med, at I ser en video,
hvorefter en af de ansatte viser rundt på bryggeriet.

Dag 4: Portland - Bar
Harbor (256 km)
Her til morgen kan I evt. leje cykler hos Gorham Bike &
Ski i Portland (OBS: lukket om søndagen). Der er
mulighed for at leje både almindelige cykler,
mountainbikes og elcykler. Fra havnen i Portland kan I
tage med den lille færge til øen Peaks Island. Turen tager
små 20 min. fra Portlands havneområde, og det er en flot
sejltur med mulighed for at se Portland fra søsiden.
Peaks Island er en mindre ø med flotte villaer langs
kysten og turen rundt er på ca. 6,5 km. Det er en let
cykeltur på under 1 time i stille og rolig tempo, som alle
kan klare. Frokosten kan nydes på en lokal restaurant
ved havnen eller man kan medbringe en sandwich fra
fastlandet og holde frokostpause langs den idylliske
kystvej.

Når I kommer tilbage til Portland med færgen og har
afleveret cyklen, kører I længere op nordpå i staten
Maine. Det er en meget flot køretur langs kysten over
diverse broer. Turen er præget af utallige udsigtspunkter
og historiske seværdigheder.



Acadia National Park
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Til sidst ender I oppe på øen Mount Desert Island, som er
hjemsted for nationalparken Acadia National Park, samt
den historiske turistby Bar Harbor. Her skal I tilbringe de
næste to nætter med god tid til også at kunne at
udforske den nærliggende Acadia National Park. Ellers
kan I f.eks. også bare gå en tur rundt i byen og hygge jer
og/eller dase lidt på sandstranden.

Dag 5: Acadia National
Park
New England områdets eneste nationalpark er Acadia
National Park. Parken er ca. 140 km2 stor og byder på
smukke omgivelser. Mest af alt er parken dog kendt for
sine fyrreskove, den barske kyststrækning og Cadillac
Mountain, som er USA's østkysts højeste punkt med sine
466 meter.

I har mulighed for at vandre op ad bjerget, hvorefter
belønningen kommer med den enestående udsigt til fx
Porcupine Islands og Frenchman Bay. Af øvrige
seværdigheder anbefales informationscenteret Hull's
Cove Visitor's Center og fyrtårnet Bass Harbor Head
Lighthouse.

Dag 6: Bar Harbor - North
Conway (342 km)
Når I har checket ud af hotellet, forlader I kysten for en
stund og sætter kursen mod de imponerende bjerge i
White Mountain National Forest. Skovområderne, som I
skal besøge de næste par dage, er smukke året rundt.

Om foråret og sommeren er skovene grønne og frodige
med vilde blomster, men mange kommer især hertil i
efteråret, for at nyde det utrolige farvespil i gul, brun og
rødlige nuancer, når løvtræerne iklæder sig deres
maleriske efterårsfarver; et naturfænomen, som New
England er meget berømt for.

Turen i dag er en længere køretur og sidst på
eftermiddagen ankommer I til jeres hotel i North
Conway. Der er masser af outlets butikker i byen, og
butikkerne holder længe åbent, så der er mulighed for at
gøre en god handel.

Dag 7: White Mountains
Dagen i dag byder på billedsmuk natur i bjergene langs
de mange "Scenic Byways", som vi i Danmark ville kalde
for "margueritruter". Her er der mulighed for at opleve
vilde dyr som bl.a. elge og sorte bjørne, - især hvis I kører
tidligt om morgenen, hvor dyrene er mest aktive. Der er
masser af spændende aktiviteter her i bjergene, som bl.a.

/nordamerika/usa/nationalparker/acadia-national-park
/nordamerika/usa/nationalparker/acadia-national-park


Den hyggelige havn i Bar Harbor
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en køretur op ad bjerget Mount Washington ad Auto
Road. Alternativt kan man også vælge det gamle
damplokomotiv Mount Washington Cog Railway, som
går op ad de stejle bjergskråninger på den modsatte side
af bjerget.

Der er frodigt og grønt i bjergene hele sommeren, og om
efteråret (i slutningen af september og oktober) er der de
mest vidunderlige efterårsfarver i gyldne nuancer, så
langt øjet rækker. Det er også her i området, man kan
finde de gamle historiske overdækkede broer som f.eks.
Albany Bridge.

Der findes også et hav af vandreture, og det kan især
anbefales at gå turen op ad bjerget til Arethusa Falls.

Dag 8: North Conway -
Burlington (229 km)
Efter to nætter i White Mountains er det nu tid til at køre
længere vestpå og ind i staten Vermont. Det kan
anbefales at køre ad den smukke Kangamagus Highway
(Route 112) langs Swift River. Her er der rigtig gode
muligheder for at se dyrelivet.

På vej mod Burlington kan man evt. køre forbi byen
Bethel og se The Rock Estate, som er storproducent af
juletræer og i mindre omfang ahornsirup. På gården kan
man lære om naturen og de gamle traditioner indenfor

dyrkning af ahorn og produktionen af den kendte
ahornsirup. The Rock Estate har forskellige vandrestier,
som man kan følge ind gennem ahornskovene.

Fortsæt turen ind i staten Vermont, igennem St.
Johnsbury og videre sydpå ad Route 2 til West Danville
og videre med Route 15 til Morrisville. Herfra er der en
flot køretur gennem Stowe til Waterbury, hvor man kan
lave et stop ved Ben & Jerry´s. Denne isfabrik er kendt i
hele USA og i store dele af verden, og der er mulighed for
at få en rundvisning på fabrikken samt en prøvesmagning
af de lækre varianter af is.

Fortsæt videre med Highway 89 mod nord til Burlington.
Byen har en smuk beliggenhed ned mod søen Lake
Champlain med hyggelige gader og gode restauranter,
barer og caféer. Desuden er en slentretur på
promenaden en god og afslappende oplevelse. Om
aftenen kan det varmt anbefales at tage en sejltur ud på
Lake Champlain med skibet Spirit of Ethan Allen, hvor
der bliver serveret en lækker middag, mens man nyder
solnedgangen. I Lake Champlain finder man mange
skibsvrag, og sagnet siger, at der er en søuhyre som
holder til i søen. Personalet om bord fortæller gerne om
søens historie.

Dag 9: Burlington - Lake
George (157 km)



Fantastisk udsigt over White Mountains
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Fortsæt videre sydpå langs søen og ind i staten New
York. Efter et par timers kørsel ankommer I til Lake
George i de sydlige Adirondack Mountains. I området
ved Lake George er der mange aktiviteter, som man kan
foretage sig, som f.eks. en ridetur på heste eller en
'adventuretur' rundt i trætoppene med Adirondack
Extreme Adventure Course.

Denne fantastiske forlystelse er lige noget for den aktive
og eventyrlystne. Oppe i trætoppene svinger man sig i
tove fra gren til gren, glider i svævebane over floden,
samt får brugt hver en muskel i hele kroppen. En utrolig
sjov og anderledes måde at bruge kroppen på, bare man
ikke er bange for højder.

Eftermiddagen kan også bruges på afslappende shopping
i de mere end 45 outlet butikker.

Dag 10: Lake George
Hele dagen er på egen hånd, hvor I kan opleve området
ved Lake George og alle aktiviteterne, som byen har og
tilbyde de besøgende. Der er bl.a. mulighed for en ridetur
på hesteryg med Bennett´s Riding Stable, riverrafting,
opleve det gamle Fort William Henry Museum i Lake
Placid, forlystelsesparken The Great Escape med de
mange rutsjebaner, cykelture eller en tur langs de gamle
jernbaneruter fra North Creek på skinnecykler.

Man kan også bruge dagen på at opleve bjergene i

Adirondack. På køreturen op til OL-byen Lake Placid
kommer man igennem fantastiske bjerglandskaber med
idylliske søer og et rigt dyreliv. Der er mulighed for at
fortsætte længere ind i bjergene til Tupper Lake, hvor
man kan besøge "The Wild Center" som er Adirondacks
naturhistoriske museum. Her kan man, udover at besøge
museet, også bevæge sig rundt i trækronerne via broer
forbi et 4. etagers træhus, et spindelvæv, som man kan gå
ud i eller op til den store menneskeskabte ørnerede, hvor
man kan nyde udsigten ud over Adirondack skovene i
ægte fugleperspektiv.

Dag 11: Lake George -
Green Mountains -
Pittsfield (183 km)
I dag går turen tilbage til staten Vermont, hvor I skal
igennem de smukke Green Mountains, som er dagens
mål for køreturen. Ruten i dag er også præget af smukke
naturoplevelser, men Green Mountains gemmer dog
også på mange andre oplevelser. De små landsbyer som
Arlington og Manchester, der er kendte for deres
pastelfarvede huse. Her kan man bl.a. købe
lokalproduceret ahornsirup fra Vermont, chokolade, oste
samt frugt og marmelade fra de mange gårdbutikker i
området.

Fra Arlington kan I køre ad den idylliske landevej 7A, som



Nyd charmerende Burlington
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er en af de mange smukke amerikanske "margueritruter"
der går igennem Green Mountains. Her vil I ofte støde på
de smukke, velholdte gårde, der er malede i røde og
hvide farver. Der er flere steder mulighed for at lave en
lille afstikker og køre forbi nogle af de utallige
overdækkede træbroer som New England er kendt for.

Green Mountains er et besøg værd hele året, ikke mindst
på grund af det rige og varierede dyreliv, hvor man med
lidt held kan opleve både sortbjørne, elge, hjorte og
måske en bæver omkring søerne. Det helt store
trækplaster er dog de gyldne efterårsfarver, som
forvandler Green Mountains til en pallette af gule, røde,
orange og brune farver. I har god tid til og lave en del
stop på turen i dag, så I rigtig kan nyde naturen og de
smukke landskaber.

Sidst på dagen krydser I grænsen mellem Vermont og
Massachusetts og ankommer til Pittsfield, som bliver
jeres base for natten.

Dag 12: Pittsfield -
Newport (263 km)
Det er nu på tide og tage afsked med New Englands
maleriske bjerge og sætte kursen mod kysten. I dag skal I
opleve USA´s mindste stat, Rhode Island. I overnatter i

byen Newport, som har mange spændende attraktioner
og seværdigheder. Alle besøgende bør stoppe op ved
Newport Visitor Center og få et kort over byen og de
mange seværdigheder. I 1800 tallet flygtede mange
newyorkere til Newport i de varme sommermåneder.

I vil langs med "Ocean Drive" se et utal af enestående
rigmandsboliger som bl.a. The Breakers som er den
flotteste. Den er bygget i 1890 og inspireret af fransk og
italiensk design. The Breakers var bolig for den berømte
Vanderbilt familie, der blev rig på jernbaner. De fleste
boliger langs kysten er stadig privatejede og det er kun
de ni af disse enorme bygninger som er åben for
offentligheden. Tag evt. en vandretur ad The Cliff Walk
og nyd de enorme - og smukke - paladser fra havsiden.

Nyd en dejlig frokost på havnen omkring Bannister´s
Wharf, hvor de laver en ganske fortrinlig New England
Clam Chowder Soup, som New England er kendt for.
Denne suppe kan man bl.a. prøvesmage på restauranten
The Black Pearl, som er et meget populært sted.

Dag 13: Newport - Hyannis
(121 km)
På vej ud af Newport i Rhode Island er der bl.a. mulighed
for at besøge en af de mange vingårde i området. I kan
f.eks. køre mod vingården Newport Wine Yards, hvor I
kan få en rundvisning inkl. prøvesmagning (dog



Tag en tur på Lake George med dampbåd
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selvfølgelig ikke prøvesmagning til bilens chauffør).

Turen fra Newport til Hyannis i staten Massachusetts på
Cape Cod er på ca. 1½ times kørsel. Hyannis er en rigtig
hyggelig turistby med god beliggenhed til at udforske
'The Cape' og med masser af liv i højsæsonen. Her finder
I mange restauranter, barer og cafeer på Main St. i
centrum. Desuden kan I bade på de flotte, lange strande i
området, der på mange måder minder om Vesterhavet.

Dag 14: Hyannis / Cape
Cod
I Hyannis ligger det lille fine John F. Kennedy Hyannis
Museum. Byen var forhenværende præsident John F.
Kennedys ferieby, og det var her, han søgte til, når der
skulle slappes af, og de store beslutninger skulle tages. På
museet kan der opleves bl.a. video og fotomateriale fra
tiden før og under præsidentembedet, der jo fik en brat
slutning med attentatet og drabet i 1963. Generelt tager
museet udgangspunkt i de mange positive historier, der
omkransede en af USA's mest populære og
sagnomspundne amerikanske præsidenter gennem
tiderne.

Herefter kan I f.eks. køre til Falmouth, hvor man kan tage
en cykeltur i området på egen hånd. En
anbefalelsesværdig tur kan gå langs kysten til Woods
Hole og tilbage mod centrum via den gamle nedlagte

jernbanestrækning, der går igennem et marskområde.
Tag bl.a. jeres frokost i Falmouth centrum.

En anden mulighed er naturligvis køreturen ud gennem
Cape Cod National Seashore hele vejen ud til
Provincetown (også bare kaldet P-Town), som ligger helt
ude på spidsen af tangen. Generelt er Cape Cod
grundlaget for en smuk dag i det naturskønne område.
Ude ved kyststrækningen længst ude er der gode
muligheder for bl.a. at se hvaler og sæler fra kysten.

Provincetown er en meget speciel by langt fra anden
civilisation, hvilket betyder, at de passer sig selv langt
hen ad vejen. Byen er meget kendt for at være en ægte
party-by med adskillige barer ned mod vandet.
Provincetown er præget af mange regnbueflag. Husk at
sætte ca. 1½ times tid af til at køre tilbage til Hyannis.

Dag 15: Hyannis - Boston
(119 km)
Det er nu tid til at sætte kursen tilbage mod Boston,
hvorfra der flyves hjem hen under aften. Hele turen fra
Hyannis til Boston tager ca. 2½ times tid. Afhængig af
tidspunktet for jeres hjemrejse kan I evt. gøre stop i
Plymouth (efter ca. 45 min kørsel) ved Plimouth
Plantation.

Her kan I opleve et af de første steder, hvor de britiske



Oplev The Breakers i Newport. Tag evt. en tur af Cliff Walk.
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kolonister lagde til land i starten af 1600-tallet. Stedet
giver en god historisk fortælling om Amerikas spæde
begyndelse på en autentisk og levende måde. Blandt
andet kan I se en video i det store besøgscenter, opleve
indianerlandsbyen hvor skuespillere vise, hvordan livet
var dengang, gå ombord på Mayflower II der var skibet,
der fragtede emigranter fra Europa til den ny verden. Det
er absolut et fint halvdagsbesøg på vejen mod Boston.

Kør herefter direkte videre mod Logan Int'l Airport i
Boston.

Dag 16: Ankomst til
Danmark
Med store oplevelser i bagagen ankommer I til Danmark i
løbet af dagen.



Priser og afgange
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Rejseperiode Maj - juni  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
18.498,00 DKK

Premium
24.398,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)

Standard
24.698,00 DKK

Premium
33.898,00 DKK

Rejseperiode September - oktober  - BIL OG HOTEL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i
delt dobbeltværelse)

Standard
19.798,00 DKK

Premium
27.798,00 DKK

Rejseperiode  Maj  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt autocamper)

Cruise America
20.598,00 DKK

Rejseperiode Juni  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt autocamper)

Cruise America
19.598,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise America
28.898,00 DKK

Rejseperiode September  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise America
17.898,00 DKK
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Rejseperiode  Oktober  - AUTOCAMPER: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
autocamper)

Cruise America
15.998,00 DKK

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Boston t/r inkl. indtjekket bagage, forplejning, skatter og afgifter
13 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer med 0,- i selvrisiko
14 nætter på hotel
Bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:

Rejse- og afbestillingsforsikring
Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er nævnt i programmet
Forplejning medmindre andet er oplyst
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
Evt. vejafgifter, resort fee og parkering
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Opgradering på flyrejsen:

Economy Extra fra 4.800,- pr. person
Business Class fra 18.800,- pr. person

Standard eller Premium hoteller:

Standard hoteller
Med standard hoteller tilbyder vi fornuftige hoteller til en god pris.

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyder vi eksempelvis hoteller af en bedre standard, men det kan også være standard
hoteller, der kan tilbyde noget helt unikt.

BENNS kan tilbyde alt fra gode standard hoteller til premium- og boutiquehoteller samt ranchophold og
overnatningssteder, hvor du får mere end en seng, men også en oplevelse ved at bo de valgte steder.

Prisen inkluderer:

Fly Danmark - Boston t/r inkl. skatter og afgifter
Første nat på hotel i Boston
13 nætters leje af autocamper
Ubegrænset miles
Leje af sengetøj, håndklæder og køkkenudstyr
10 % rabat på KOA campingpladser
Bidrag til Rejsegarantifonden

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum


salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

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

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.

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
/oversigt-over-autocampere-cruise-america-cruise-canada
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud
https://www.benns.dk/tilbud?market=benns-dk&travelTypeIds=146&destinationIds=2093&destinationIds=7243&page=1&pageSize=8&onlyDiscounted=true&priceFrom=0&priceTo=1000000&hasPromoTour=false&isFieldOfStudy=false&isActiveStudyTour=false&hideContinents=false&hideDisabledCountries=false&showOnlyNavi=false


Hvad er inkluderet i prisen?

da

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

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

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

tel:65656565
https://www.benns.dk/nordamerika/usa/kor-selv-ferie-gennem-5-stater-i-new-england-6407?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nordamerika/usa/kor-selv-ferie-gennem-5-stater-i-new-england-6407%3E

