New Orleans ! The Big Easy
New Orleans
Excursions

SWAMP & BAYOU TOUR - ONG. 4U.
Na een korte rit per autocar langs de Mississippi,
brengt een boot u midden het natuurgebied van de
'swamps' in Louisiana. Vertrek 9u., 11u. en 13u.
Prijs volw.: 47 euro
Kind 6-12j.: 27 euro
OAK ALLEY PLANTATION - ONG. 4U.
Bezoek aan één van de mooiste plantation homes
van de regio. Beroemd door zijn laan eeuwenoude
'eiken' werd het domein ontelbare keren gebruikt als
filmdecor.
Prijs volw.: 63 euro
Kind 6-12j.: 32 euro
FRENCH QUARTER WALKING TOUR - 2U.
Een leuke en aangename manier om samen met uw
gids de oude stadswijken te ontdekken.
Prijs volw.: 19 euro
Kind 6-12j.: 10 euro
DAYTIME JAZZ CRUISE - 2U.
Prijs volw.: 35 euro
Kind 6-12j.: 14 euro
EVENING DINNER JAZZ CRUISE - ONG. 3U.
Geniet van een aangename boottrip op de Mississippi
met een typische raderboot. Het diner wordt opgeluisterd door een Dixieland jazz-orkest.
Prijs volw.: 79 euro
Kind 6-12j.: 37 euro
HURRICANA KATRINA TOUR - DUUR 3U.
Na deze excursie hebt u beslist een veel beter begrip
en inzicht in wat Katrina aan verwoestingen heeft
aangericht. De trip brengt u naar wijken zoals
Lakeview, Gentilly, Saint Bernard en de Ninth Ward
en u rijdt ook langs één van de 'levies' die toen
doorbrak waardoor een deel van de stad onder
water kwam te staan.
Prijs volw.: 50 euro
Kind 6-12j.: 28 euro

ST. JAMES HOTEL ***
330 Magazine Street
Klein, charmant boetiek hotel, gelegen in het
Central Business District, vlakbij winkels,
restaurants en op enkele straten van het French
Quarter. Elegante kamers met antieke accenten,
geinspireerd door de geschiedenis van de stad. In
het restaurant 'Chophouse' kan u terecht voor
uitstekende steaks en visgerechten en lekker
ontspannen met een kopje koffie kan op het
dakterrras of op de binnenkoer. Gratis WiFi.
BIENVILLE HOUSE HOTEL ***
320 Rue Decatur
Intiem, elegant, historisch hotel, gelegen vlakbij
Bourbon Street, midden de kleurrijke ambiance
van het French Quarter. 83 gezellig ingerichte
kamers, voorzien van alle modern comfort,
sommige met smeedijzeren balkon en prachtig
uitzicht op de Mississippi. In het restaurant
‘Latitude 29’ kan u terecht voor cocktails en
innovatieve gerechten. Verder vindt u er nog:
splashpool op de binnenkoer en toegang tot het
fitness center van een naburig hotel.
WYNDHAM FRENCH QUARTER ***
124 Royal Street
Traditioneel hotel, gelegen in het French
Quarter, midden heel wat restaurants en
gezellige winkeltjes. 374 degelijk ingerichte
kamers met alle moderne voorzieningen. U
vindt er ook een binnen zwembad, health en
fitness club, restaurant en lounge.

Raadpleeg onze website voor prijzen en beschikbaarheden website

ASTOR CROWNE PLAZA ***
739 Canal Street
Uitstekend hotel, gelegen op de hoek van Canal
Street en het pittoreske 'French Quarter'. De
515 kamers zijn smaakvol ingericht en voorzien
van tv, telefoon, badkamer met badjas.
Restaurant, brasserie, bar, lounge, fitness
center, boetieks en zwembad op het dak (enkel
toegankelijk tijdens de zomermaanden).
SHERATON NEW ORLEANS ***(*)
500 Canal Street
Groot torengebouw (49 verdiepingen), gelegen
in het hartje van de stad, vlakbij het French
Quarter, de Riverwalk en het Aquarium. Prachtig
uitzicht op de rivier. Twee restaurants, coffee
shop, lobby lounge, fitness center, sauna en
buiten zwembad. 1110 mooi, verzorgde kamers,
voorzien van alle modern comfort.
MARRIOTT NEW ORLEANS ****
555 Canal Street
Uitstekend 'luxury' hotel, gelegen aan de rand
van het French Quarter. Groot torengebouw (41
verdiepingen) met 1290 kamers voorzien van
alle moderne faciliteiten. U vindt er een
restaurant met schitterend uitzicht over de stad,
café, lobbybar, health club, sauna en buiten
zwembad. Uitstekende service.
CHATEAU BOURBON A WYNHDAM ***(*)
800 Iberville Street
Een prachtige mix tussen historische charme en
een modern decor... gelegen vlakbij Canal
Street, in het French Quarter op slechts enkele
stappen van Bourbon Street. Alle 250 kamers
zijn ruim met hoge plafonds, schitterende
inrichting met alle moderne snufjes. Vele kamers
met balkon en uitzicht op de gezellige binnenkoer
met fontein of op Bourbon Street. Het hotel
biedt verder: business center, fitness center, gift
shop, verwarmd buitenzwembad met pool bar,
restaurants (waaronder de beroemde Brennan's
Red Fish Grill), sportsbar en cocktail lounge.

W NEW ORLEANS ****
333 Poydras Street
Elegant en luxueus hotel met een uitstekende
ligging, vlakbij de Mississippi, het Aquarium, het
Convention Center en op wandelafstand van
het French Quarter. De 420 kamers beschikken
over alle moderne snufjes. Verder vindt u er:
uitstekend restaurant (Franse keuken maar met
een moderne toets), café en bistro, zwembad
op het dak, SWEAT fitness center en business
center. Of u nu op zakenreis bent of een
weekend gezellig erop uit trekt, dit hotel biedt u
het comfort wat u verdient.
RAMADA PLAZA THE INN ON BOURBON ***
541 Bourbon Street
Gelegen in het hartje van het ‘French Quarter’,
vlakbij French Market, het Aquarium en Harrah’s
Casino. Mooi ingericht hotel met ruime kamers
(186) voorzien van voice-mail, draadloos
internet, tv, radio, haardroger, strijkgerief, koffiezetapparaat en safe (betalend). U vindt er ook:
cocktail lounge, café, shop, buiten zwembad
en fitness center. In de onmiddellijke omgeving
ruime keuze aan restaurants en shopping.
J.W. MARRIOTT NEW ORLEANS ****
614 Canal Street
Mooi, luxueus hotel, gelegen aan Canal Street,
net aan de overkant van het French Quarter.
494 prachtig ingerichte kamers met mini bar,
koffiezetapparaat, haardroger en strijkgerief. Er
is een buiten zwembad met zonneterras, health
club (massage's), bistro restaurant en cocktail
lounge.

HOTELS - EXCURSIONS

SUPER CITYTOUR - DUUR ONG. 2U.
Reis door drie eeuwen geschiedenis en romantiek.
Laat u onderdompelen in de 'ambiance' van het
French Quarter en ontdek het elegante 'Garden
District'.
Prijs volw.: 40 euro
Kind 6-12j.: 14 euro

COUNTRY INN & SUITES FRENCH
QUARTER ***
315 Magazine Street
Gevestigd in een gerestaureerd 19e Eeuws
gebouw, op slechts 2 straten van het French
Quarter en het Aquarium of the Americas.
Vlakbij is ook een halte van de beroemde St.
Charles tramlijn. Alle kamers bieden een degelijk
comfort met o.a. koelkast, microgolfoven, enz.
U vindt er ook: fitnessruimte, bibliotheek,
terras, de snack-bar 'Stacks', buiten zwembad.

LOEWS NEW ORLEANS ****
300 Poydras Street
Schitterend, stijlvol hotel met een eigen
'personal touch' gelegen op wandelafstand van
de beroemde Riverwalk, vlakbij Harrah's Casino
en het convention center; op een paar blokken
van het French Quarter. De 273 kamers zijn
uiterst verzorgd en voorzien van alle modern
comfort. Verder biedt het hotel een uitstekend
en gezellig restaurant, bar, business center,
binnen zwembad, fitness center, jacuzzi en spa.

http://www.wnw.be/hotel
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