Storbyerne på USA's østkyst i
tog

Tag på en spændende togrejse i det østlige USA. Her besøger I
storbyerne Washington, New York og Boston, der alle byder på
spændende oplevelser.

9 dage
Fra-pris pr. person i kr.

19.398,USA's magtcenter og hovedstad, Washington D.C.
3 dage i byen, der aldrig sover, New York City
Kom tæt på historien i Bostons hyggelige gader
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Dagsprogram
Dag 1: Danmark Washington DC
Forlad Danmark her til formiddag med kurs mod USA´s
østkyst. Der vil være et kort flyskifte i Europa inden
ankomsten til Washington Dulles lufthavn. Efter at I er
kommet igennem sikkerhedskontrollen og har fået jeres
bagage udleveret, tager I en taxa ind til jeres hotel i
centrum af Washington DC.
Resten af eftermiddagen og aftenen bruges på at hvile ud
efter flyveturen, samt at gå på opdagelse i byen.
Overnatning Standard: Hampton Inn Washington DC
Convention Center eller tilsvarende
Overnatning Superior: Embassy Suites Washington DC
Convention Center eller tilsvarende

Dag 2: Washington DC
I skal i dag opleve Washington D.C. som er amerikanernes, ja, hele verdensmagtens hovedstad. Men
den synes alligevel ikke større end en stor provinsby, når
man sammenligner med andre storbyer som f.eks. New
York. Det er ved lov bestemt, at ingen bygninger må
være højere end Capitol, så det er ikke skyskrabere byen
bærer præg af.
Washington D.C. er ret nem at overskue. Samtlige større
seværdigheder er placeret i eller omkring det grønne
område, som ligger mellem floden Potomac og Capitol
Hill. Washington D.C. er designet til at være hovedstad,
og bygningerne i nyklassicistisk stil er skabt for at
imponere og skabe respekt. Mange synes sikkert, at de
allerede kender byen på grund af dens jævnlige
optræden i medierne, men at opleve de storslåede og
monumentale seværdigheder på nært hold er en helt
anden og nærværende oplevelse.
De bedste oplevelser er nok Capitol, Washington D.C.'s
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Gå rundt i de hyggelige gader i Boston

fornemmeste landemærke og byens hjerte; Det Hvide
Hus og Vietnam War Memoral, som er byens mest
besøgte mindesmærker. Af andre seværdigheder kan
nævnes monumenterne for de tidligere præsidenter
Jefferson, Washington og Lincoln; Arlington kirkegården
med den ukendte soldats grav.
Overnatning Standard: Hampton Inn Washington DC
Convention Center eller tilsvarende
Overnatning Superior: Embassy Suites Washington DC
Convention Center eller tilsvarende

Dag 3: Washington DC New York City (med tog)
Det er i dag tid til at tage afsked med USA´s hovedstad
Washington DC og sætte kursen mod de høje
skyskrabere i New York. I kan tage en taxa fra hotellet til
Washington Union Station, hvor rejsen fortsætter med
Amtrak toget direkte ind midt på Manhattan. Turen
tager ca. 3 timer, og I kan nyde udsigten undervejs fra
jeres plads i toget. I ankommer til New York og
fortsætter enten til fods, i en af de mange gule taxier
eller med metro til hotellet.
Der er rigtig meget at se og gøre i denne
verdensmetropol. Hvad med et besøg på et af New Yorks
mest populære destinationer - Rockefeller Center - i
aften. Her summer det af aktivitet med tusindvis af både

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

turister og New Yorkere, der skal ind og se et TV-show
eller shoppe i nogle af deres imponerende butikker. The
Rock har noget for alle.
Overnatning Standard: Comfort Inn Midtown West eller
tilsvarende
Overnatning Superior: Doubletree By Hilton - Times
Square South eller tilsvarende

Dag 4 - 6: New York City
New York City er en hel verden i sig selv - uanset om du
er til kunst, filmpremierer, excentriske natklubber,
alverdens restauranter, særegne udstillinger eller
shopping. New York City er en etnisk smeltedigel og det
er muligt at vandre fra "Little Italy" til Chinatown" til
originale New Yorker kvarterer på få timer.
New York er en af de byer, som man SKAL se mindst én
gang i sit liv. En storby, der altid fascinerer og overvælder
- en levende by, der aldrig sover, og hvor alt det bedste
fra Amerika er samlet. Byen besidder en uimodståelig
tiltrækningskraft, og har en vidunderlig kulturel
mangfoldighed, og for newyorkeren findes der ikke noget
skønnere sted i denne verden. Skyskraberne står tæt på
Manhattan i et kvadratisk opbygget gadesystem med
nummererede gader på tværs og avenuer på langs. Det
hele brydes af den enorme Central Park midt på
Manhattan.
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Havnen i Boston

Det meste sker syd for Central Park hele vejen ned til
sydspidsen i forretningskvarteret med Wall Street og
Ground Zero. 'Hovedvejen' ned gennem Manhattan er
Broadway, der undervejs går gennem Theatre District og
Times Square. En lang gåtur ned ad Broadway giver et
godt indblik i New Yorks mange forskellige områder,
hvor kulturer fra hele verden lever fredeligt side om side.
New York har et af verdens største udvalg af musicals og
BENNS tilbyder billige billetter til musicals. Mamma Mia
er verdens mest sete musical og opføres på Broadway.
Overnatning Standard: Comfort Inn Midtown West eller
tilsvarende
Overnatning Superior: Doubletree By Hilton - Times
Square South eller tilsvarende

Dag 7: New York City Boston (med tog)
Rejsen fortsætter i dag længere østpå til Boston. I tager
igen en taxa eller metroen tilbage til Penn Station, hvor I
skal med Amtrak toget igennem det smukke landskab til
Boston Back Bay stationen, hvor I er fremme i løbet af
eftermiddagen. Efter ankomsten kan I evt. tage en taxa
ind til jeres hotel, hvor resten af aftenen er fri til at
udforske endnu en storby.
Overnatning Standard: Hotel Indigo Boston Garden eller
tilsvarende
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Overnatning Superior: Boston Marriott Copley Place
eller tilsvarende

Dag 8 - 9: Boston
Boston har et nærmest overvældende udbud af
kulturelle seværdigheder. Det er altid en god idé at tage
en rundtur for på den måde at lære byen at kende på en
hurtig og nem måde, og i Boston kan dette gøres både til
lands og til vands. Boston Duck Tours kan varmt
anbefales, da de kører rundt i byens smalle gader og
udpeger byens seværdigheder og historiske bygninger på
en anderledes måde. Eller prøv noget helt anderledes
med en guidet rundtur i Bostons havneområde på en
Segway med Segway Tours - vildt sjovt!
Boston er også et ideelt sted at se hvaler, og der er flere
selskaber, der tilbyder 'whale watching' fra
havneområdet. Hvis vejret tillader det er der på en skyfri
dag en fænomenal udsigt over byen fra Bostons højeste
tårn, Prudential, 51 etager over gade niveau. En
vandretur ned til den store frodige Common Park midt i
byens centrum er altid en oplevelse, og noget I ikke må gå
glip af. Er det shopping I går efter, så er Washington
Avenue eller markedet ved Fanueil Hall oplagte steder.
Ved havnefronten er der altid liv med gadecaféer,
afslapning og gode frokoster på fiskerestauranterne. Det
gamle og nostalgiske kvarter, Beacon Hill, gemmer på
små hyggelige gader i gammel stil med gamle lygtepæle
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New York

og stenbelagte gader. Der er i dette kvarter de
velhavende bor. I udkanten af Beacon Hill ligger Sams
Bar, kendt fra tv-serien af samme navn. Det nye State
House fra 1798 er med dens gyldne kuppel ikke til at
overse. Det gamle State House fra 1713 ligger mere
skjult blandt Bostons skyskrabere. Bygningen er den
ældste og også en af de mest charmerende bygninger i
Boston.

mod Europa. Efter et flyskifte i Europa ankommer I til
Danmark igen den efterfølgende dag.

Quincy Market er det perfekte stop for frokosten. Her
finder man alverdens spændende madretter og midt i det
hele mødes alle ved borde og bænke og nyder deres
frokost. Boston er også blevet berømt for det store
Harvard University, der er USA's ældste universitet, hvor
bl.a. Kronprins Frederik har studeret.
Overnatning Standard: Hotel Indigo Boston Garden eller
tilsvarende
Overnatning Superior: Boston Marriott Copley Place
eller tilsvarende

Dag 10 - 11: Boston Danmark
Alt afhængig af tidspunktet på jeres fly hjem fra Boston,
kan I bruge noget af dagen på lidt shopping, afslapning i
Boston Common Garden eller en sidste sightseeing i
byen. Tag en taxa til Boston lufthavn i løbet af
eftermiddagen, i tide til at I kan nå jeres første flyvning
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Priser og afgange
Rejseperiode April - juni - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
19.398,00 DKK

Rejseperiode Juli - august - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
23.298,00 DKK

Rejseperiode September - oktober - Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltværelse)
Delt dobbeltværelse
25.398,00 DKK
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly Danmark - Washington D.C. inkl. skatter og
afgifter
2nætter på hotel i centrum af Washington DC
Togrejse fra Washington D.C. til New York
4nætter på hotel midt på Manhattan i New York
Togrejse fra New York til Boston
3nætter på hotel i centrum af Boston

Afbestillingsforsikring
Rejseforsikring
Ture, udflugter og entrébilletter
Visum
Transport fra lufthavn/station til hotellerne
Vaccinationer (kontakt egen læge)

Fly Boston - Danmark inkl. skatter og afgifter
Bidrag til Rejsegarantifonden

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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