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DAG 1: AANKOMST IN ATLANTA
Cape Hatteras
Welkom in Atlanta en vrije transfer (niet inbegrepen) naar het
hotel Holiday Inn Express Downtown. Hier maakt u kennis met de
gids en met de andere deelnemers. Vrije tijd en logies.
Cape Fear

Charleston
Selma Montgommery

Natchez
Baton Rouge
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DAG 2: ATLANTA
De dag start met een sightseeing tour van deze moderne stad,
waar CNN en Coca Cola hun hoofdzetel hebben. U passeert State
A T L A N T I C
O C E A N
Capitol, het Martin Luther King Jr. Historic District, imposante
shoppingplaza's enz. In de namiddag: bezoek aan het Road to
Tara Museum en aan Stately Oaks Plantation die de inspiratiebron
was voor 'Tara'. U kan er memorabilia en kostuums van sterren
als Clark Gable en Vivien Leigh bewonderen. Deze avond geniet
u van een welkomst-drink tijdens een gezellige babbel met de
andere deelnemers. Logies.

Miami

DAG 3: ATLANTA - AUGUSTA - CHARLESTON
U reis oostwaarts tot Augusta, de 2e oudste stad van Georgia die
jaarlijks één van de prestigieuse golftornooien voor de 'Masters'
ey
organiseert. In de namiddag komt u dan aan in Charleston, één
Habana
GULF OF MEXICO
van de oudste en mooiste historische steden van het zuiden. Vrije
tijd voor bezoek of optionele activiteiten. Logies: Holiday Inn
Riverview.
Santo
Domingo
Port-Au-Prince
Tampico
DAG 4: CHARLESTON - SAVANNAH
Mérida
Geniet van een begeleide stadswandeling en ontdek de vele
Yucatan
pleintjes, prachtige historische huizen, fraaie tuinen, de Riverfront
Peninsula
Kingston
en veel meer. U komt ook meer te weten over de geschiedenis
van de Civil War en de strijd tussen Noord en Zuid. Vrije tijd voor
Mexico City
of optionele excursie naar de beroemde 'Boone
C A R I B eigen
B E Aontdekking
N S E A
Hall Plantation', met het statige 'plantation House' en bezoek aan
co
de originele 'cabins' van de slaven. Dan verder zuidwaarts richting
Savannah en onderweg bezoekt u Port Royal Island en Beaufort,
historische stadje dat reeds meermaals het decor was voor films
Caracas
Tegucigalpa
zoals voor 'Forrest Gump'. Logies: Comfort Suites Historic District.
Guatemala
Maracaibo
DAG 5: SAVANNAH
Vandaag ontdekt u Savannah, één van de aantrekkelijkste steden
Managua
AFREISDATA
van de regio en ooit één van de grootste katoenhavens van de
BEGIN: ATLANTA
wereld. In vele pakhuizen vindt u nu gezellige winkeltjes en
EINDE: ATLANTA Panama
restaurants en tijdens een ontspannen trolley rit door de stad
San José
(inbegrepen) ontdekt u de charmes van dit mooie stadje. Logies:
APRIL:
18
Comfort
MEI:
02
23
MedellínSuites Historic District.
JUNI:
06
DAG 6: SAVANNAH - MONTGOMERY
AUGUSTUS:
29
Deze
ochtend verlaten we Savannah en rijden westwaarts door
SEPTEMBER: 12
26
Bogotá
OKTOBER:
10
de staat Georgia naar de hoofdstad van de staat Alabama, nl.
Montgomery. Na aankomst bezoek aan de Rosa Parks Bibliotheek
DUUR:
en Museum waar u alles verneemt over de Bus Boycott die de
Cali
14 dagen/13 nachten
aanzet was tot het verkrijgen van meer rechten voor de zwarte
bevolking. Mogelijk bezoek aan de Dexter Avenue King Memorial
Baptist Church waar Martin Luther King Jr. dikwijls de preek
Nederlands/Engels begeleid
leidde. Logies: Comfort Inn & Suites East.
DAG 7: MONTGOMERY - SELMA - NEW ORLEANS
We verlaten Montgomery en rijden naar Selma waar toendertijd
ook een heel sterke beweging ontstond voor burgerrechten voor
de zwarte bevolking. Bezoek Edmund Pettis Bridge waar de
historische mars naar Montgomery begon en waar 'Bloody
Sunday' plaatsvond. Halte aan de Brown Chapel AME Church en
dan verder zuidwaarts naar New Orleans waar u in de late
namiddag aankomt. Charmante stad waar de sfeer van blues en
Jazz altijd omnipresent is (optionele Riverboat dinner cruise).
Logies: Hilton New Orleans Riverside.
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DAG 8: NEW ORLEANS
Volledig vrije dag om deze facscinerende stad te verkennen. Plan
een boottocht op de Mississippi, maak een wandeling door het
beroemde 'French Quarter', proef van de typische creoolse
gerechten, geniet van een ritje met de typische 'rode' trams door
het Garden District en laat u onderdompelen in het nachtleven in
één van de vele Jazz-clubs. Logies.
DAG 9: NEW ORLEANS - BATON ROUGE - NATCHEZ
Vandaag rijden wij noordwaarts en aangekomen te Baton Rouge,
hoofdstad van de staat Louisiana, geniet u van een beknopte
stadsrondrit. Daarna volgen we de beroemde 'Natchez Trace
Parkway' tot in Natchez, beroemd geworden door de vele katoenplantages. Deze namiddag, bezoek aan een van deze statige
'Antebellum Homes' waar u alles verneemt over de rijkdom die hier
en in de regio, in de 19e Eeuw, te vinden was. Logies: Hotel Vue.
DAG 10: NATCHEZ - MISSISSIPPI RIVER - MEMPHIS
Wij volgen de Mississippi en rijden tot Memphis, 'home of the
Blues'. Meteen na aankomst stadsrondrit met o.a. Sun Studios,
de beroemde Beale Street en natuurlijk mag een bezoek aan het
onvergetelijke Graceland niet ontbreken (optioneel). Hier bezoekt
u de 'Mansion' en bewondert er o.a. de enorme platencollectie en
glitterpakken van 'the King'. Logies: Crowne Plaza Downtown.
DAG 11: MEMPHIS - NASHVILLE
Deze ochtend verlaten wij Memphis en rijden verder richting
Nashville, de 'Music City' van Amerika. Na aankomst, beknopte
stadsrondrit met o.a. het vernieuwde Ryman Auditorium ooit
thuisbasis van de 'Grand Ole Opry', de studios van Music Row, het
attractiepark van Opryland en veel meer. Logies: Inn at Opryland.
DAG 12: NASHVILLE
De dag start met een citytour door deze dynamische hoofdstad
van de staat Tennessee en brengt u ook naar één van de vele
opnamestudio's rond de stad voor een "honky tonkin" ervaring.
Daarna vrije tijd voor optionele bezoeken en/of voor een 'dinnershow' om dit onvergetelijk bezoek af te sluiten.
DAG 13: NASHVILLE - CHATTANOOGA - ATLANTA
Na dit bezoek aan Nashville rijden we richting Chattanooga, met
de beroemde CHOO CHOO trein. Dit stadje is de laatste jaren
sterk gemoderniseerd en het oude centrum en de wijken rond de
rivier zijn prachtig gerenoveerd. In de namiddag dan verder
richting Atlanta, eindpunt van deze prachtige trip. Logies: Four
Points by Sheraton West (de gids kan u helpen met de reservatie
en organisatie van eventuele transfers voor morgen).
DAG 14: VERTREK UIT ATLANTA
Vrije voormiddag. Daarna transfer (niet inbegrepen) naar de
luchthaven voor uw terugvlucht.
INBEGREPEN:
- 13 Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig),
logies en taksen.
- Welkomstreceptie op dag 2.
- Diensten van een Engels en Nederlandstalig gids bij minstens
15 NL-deelnemers.
- Rondreis per luxe-autocar.
- Stadsrondrit van Atlanta, Charleston, Montgomery, Nashville en
Memphis. Stad-trolley door Savannah.
- Alle vermelde bezoeken in het programma.
- Bagagehandling: 1 valies per persoon.
- De lokale taksen en diensten.
(Kinderen jonger dan 8 jaar worden niet toegelaten).

Prijs per persoon in EURO
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Dubbel
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Triple
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Quad
1.323
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