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Her får dere en historisk og kulturell reise gjennom vakre New
England og delstaten New York.

Gled dere til mange ulike opplevelser: Utforsk storbyen Bostons
utallige attraksjoner, slapp av på de vakre strendene ved Cape
Cod og opplev naturen og dyrelivet i fjellene ved White
Mountains. New England byr på hele pakken, med alt fra storby
og historie til natur og avslapning.
Årstiden bestemmer dere selv, men høsten byr på de fantastiske
gule høstfargene.
Turen begynner og slutter i Boston. Velger dere å kjøre bil, kan
dere bo på en rekke idylliske og nøye utvalgte overnattingssteder
- dere kan f.eks. prøve en Bed & Breakfast. Velger dere å kjøre
bobil, kan dere velge mellom mange ulike campingplasser.

Utforsk historiske & autentiske Boston

Utforske den unike naturen i Acadia National Park

Nyt den maritime sjarmen i Bar Harbor

Opplev de overdekkede trebroene

Se fasjonable Newport med rikmannspalassene

Gå på Cape Cods strender og i de pittoreske byene

https://www.benns.no/nord-amerika/usa/boston


Dagsprogram

no

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Dag 1: Norge-Boston
Dere forlater Norge om formiddagen og setter kursen
mot USAs østkyst. Det blir et kort flybytte i Europa før
dere ankommer Boston. Etter at dere har gått gjennom
sikkerhetskontrollen og fått utlevert bagasjen, tar dere
en taxi til hotellet i Boston.

Resten av ettermiddagen og kvelden brukes til å hvile ut
etter flyturen, samt å spise litt kveldsmat.

Dag 2: Boston
Etter en god natts søvn er det på tide å se litt nærmere
på Bostons utallige høydepunkter. Dere skal tilbringe
hele dagen her og et hav av opplevelser venter dere. Det
er lurt å begynne med en rundtur både til lands og til
vanns for å bli litt nærmere kjent med byen. Boston Duck
Tours er et godt alternativ da. De kjører rundt i de trange
gatene og viser dere byens severdigheter og historiske

bygninger på en morsom og annerledes måte.

Det er også mulig å se byens havneområde på en guidet
Segway-tur. Boston er dessuten et perfekt sted for å se
hval, og det finnes flere selskaper som tilbyr turer fra
havneområdet. Det beste tidspunktet å se hval på er i
perioden fra mai til oktober, når vannet er varmt og rikt
på fisk.

Hvis det er skyfritt kan dere ta en tur opp i Bostons
høyeste tårn, Prudential Tower og nyte utsikten over
byen fra 51. etasje. En vandring ned til Beacon Hill med
de flotte gamle, røde mursteinshusene og den store
frodige Common park midt i byens sentrum er også alltid
en flott opplevelse. Hvis dere er ute etter å shoppe, er
det mulighet for det på Washington Ave eller på
markedet ved Fanueil Hall.

/nord-amerika/usa/boston


Portland fyrtårn
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Dag 3: Boston - Portland
(174 km)
I dag er det på tide å forlate Bostons pulserende byliv og
kjøre nordover til byen Portsmouth i New Hampshire.
Etter frokost henter dere bilen hos bilutleiefirmaet i
sentrum av Boston, og deretter venter en ca. 1,5 times
kjøretur langs Atlanterhavskysten opp til den historiske
byen Portsmouth i New Hampshire.

Her kan dere bl.a. besøke museet Strawberry Banke.
Dette er et utendørsmuseum med historiske og godt
bevarte hager og bygninger, som viser hvordan vanlige
mennesker har bodd gjennom de siste fire århundrene. I
tillegg har Portsmouth en spennende, liten teater- og
konsertsal kalt The Music Hall. Salen er holdt i vakker,
gammel britisk stil, og det er mulig å få en omvisning bak
scenen, der det ellers kun er kunstnerne som har adgang.

Etter stoppet i Portsmouth fortsetter dere videre
nordover til staten Maine, der dere har mulighet til å
gjøre en liten avstikker til Cape Elizabeth Lighthouse, et
gammelt fyrtårn fra 1874. Dere har sikkert sett fyrtårnet
på mange postkort og hjemmesider, da det nesten er et
ikon for mange reiser til New England. Deretter
fortsetter dere ca. 20 min nordover til byen Portland,
som kjennetegnes av det flotte havneområdet.

Når dere har sjekket inn på hotellet, anbefaler vi dere å
besøke byens lokale bryggeri Shipyard Brewery. Besøket
må bestilles på forhånd, men er til gjengjeld gratis (med

unntak av at det må betales for prøvesmaking).
Kvaliteten på ølen er på topp, og personalet er særdeles
dyktig og vennlig. Omvisningen begynner med at dere ser
en video, hvoretter en av de ansatte viser dere rundt på
bryggeriet.

Dag 4: Portland - Bar
Harbor (256 km)
Om formiddagen kan dere leie sykler hos Gorham Bike &
Ski i Portland (OBS, stengt på søndager). Det er mulig å
leie både vanlige sykler, terrengsykler og elsykler. Fra
havnen i Portland kan dere ta den lille fergen til øya
Peaks Island. Turen tar bare 20 min fra Portlands
havneområde og det er en flott båttur med mulighet for å
se Portland fra sjøsiden. Peaks Island er en liten øy med
flotte villaer langs kysten og turen rundt tar ca. 6,5 km.
Det er en lett sykkeltur på under 1 time i stille og rolig
tempo som passer for alle. Lunsjen kan nytes på en lokal
restaurant ved havnen eller dere kan ta med en sandwich
fra fastlandet og ta en lunsjpause langs den idylliske
kystveien.

Når dere kommer tilbake til Portland med fergen og har
levert sykkelen, kjører dere videre nordover i delstaten
Maine. Det er en flott kjøretur langs kysten over diverse
broer. Turen er preget av utallige utsiktspunkt og
historiske severdigheter.



Acadia National Park
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Til slutt ender dere opp på øya Mount Desert Island, som
er hjemsted for Acadia nasjonalpark, samt den historiske
turistbyen Bar Harbour. Her skal dere tilbringe de neste
to nettene og dere har god tid til å utforske den
nærliggende nasjonalparken Acadia. Dere kan også bare
rusle rundt i byen og kose dere og/eller sløve litt på
sandstranden.

Dag 5: Acadia National
Park
New England-områdets eneste nasjonalpark er Acadia
nasjonalpark. Parken er ca. 140 km2 stor og byr på vakre
omgivelser. Parken er nok best kjent for furuskogene
sine, den barske kyststrekningen og Cadillac Mountain,
som er USAs østkysts høyeste punkt med sine 466
meter.

Det er mulig å gå opp fjellet og på toppen blir dere
belønnet med fantastisk utsikt til blant annet Porcupine
Island og Frenchman Bay. Av øvrige severdigheter
anbefales informasjonssenteret Hull's Cove Visitor's
Center og fyrtårnet Bass Harbour Head Lighthouse.

Dag 6: Bar Harbor - North
Conway (342 km)
Etter at dere har sjekket ut av hotellet, forlater dere
kysten for en stund og setter kursen mot de
imponerende fjellene i White Mountain National Forest.
Skogområdene, som dere skal besøke de neste par
dagene, er vakre hele året.

Om våren og sommeren er skogene grønne og frodige
med ville blomster, men mange kommer hit spesielt om
høsten, for å nyte det utrolige fargespillet i gult, brunt og
rødlige nyanser, når løvtrærne ikler seg sine maleriske
høstfarger, et naturfenomen som New England er veldig
berømt for.

Turen i dag er en lengre kjøretur og sist om
ettermiddagen ankommer dere til hotellet i North
Conway. Det finnes massevis av outlet-butikker i byen,
og butikkene holder lenge åpent, så det er gode
muligheter for å gjøre en god handel.

Dag 7: White Mountains
Dagen i dag byr på vakker natur i fjellene langs de mange
"Scenic Byways". Her er det mulig å oppleve ville dyr som
bl.a. elg og sortbjørn, spesielt hvis dere kjører tidlig om
morgenen når dyrene er mest aktive. Det finnes massevis
av spennende aktiviteter i fjellene her, blant annet en

/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/acadia-nasjonalpark
/nord-amerika/usa/nasjonalparkene/acadia-nasjonalpark


Den hyggelige havnen i Bar Harbor
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kjøretur opp i fjellet Mount Washington via Auto Road.
Alternativt kan dere også velge det gamle
damplokomotivet Mount Washington Cog Railway, som
går opp de bratte fjellskråningene på den motsatte siden
av fjellet.

Det er frodig og grønt i fjellene hele sommeren og om
høsten (i slutten av september og oktober) er det vakre
høstfarger i gylne nyanser så langt øyet rekker. Det er
også i dette området man finner de gamle historiske
overdekkede broene som f.eks. Albany Bridge.

Det finnes også et hav av vandringer, og det kan spesielt
anbefales å gå turen opp fjellet til Arethusa Falls.

Dag 8: North Conway -
Burlington (229 km)
Etter to netter i White Mountains er det på tide å kjøre
vestover og inn i staten Vermont. Det kan anbefales å
kjøre den vakre Kangamagus Highway (Route 112) langs
Swift River. Her det det nemlig svært gode muligheter
for å se dyrelivet.

På vei mot Burlington kan dere evt. kjøre forbi byen
Bethel og se The Rock Estate som er storprodusent av
juletrær og i mindre omfang lønnesirup. På gården kan
dere lære om naturen og de gamle tradisjonene innen
dyrking av lønnetrær og produksjonen av den kjente

lønnesirupen. The Rock Estate har ulike turstier som
dere kan følge inn gjennom lønneskogene.

Fortsett turen inn i staten Vermont, gjennom St.
Johnsbury og videre sørover på Route 2 til West Danville
og videre med Route 15 til Morrisville. Herfra er det en
flott kjøretur gjennom Stowe til Waterbury, der dere kan
gjøre et stopp ved Ben & Jerry´s. Denne isfabrikken er
kjent i hele USA og i store deler av verden, og det er
mulig å få en omvisning på fabrikken samt en
prøvesmaking av de smakfulle isvariantene.

Fortsett videre på Highway 89 nordover mot Brulington.
Byen har en vakker beliggenhet ned mot sjøen Lake
Champlain med hyggelige gater og gode restauranter,
barer og kaféer. Dessuten er en spasertur på
promenaden en god og avslappende opplevelse. Om
kvelden kan det varmt anbefales å dra på seiltur på Lake
Champlain med skipet Spirit of Ethan Allen der det blir
servert en velsmakende middag, mens dere nyter
solnedgangen. I Lake Champlain finnes det flere
skipsvrak, og sagnet sier, at et sjøuhyre holder til i denne
innsjøen. Personalet om bord forteller gjerne innsjøens
historie.

Dag 9: Burlington - Lake
George (157 km)
Fortsett videre sørover langs innsjøen og inn i staten



Fantastisk utsikt over White Mountains

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

New York. Etter et par timers kjøretur ankommer dere
Lake George i de sørlige Adirondack Mountains. I
området ved Lake George finnes det mange ulike typer
aktiviteter, som f.eks. en ridetur til hest eller en
"adventurer-tur" rundt i tretoppene med Adirondack
Extreme Adventure Course.

Denne fantastiske opplevelsen er perfekt for den aktive
og eventyrlystne. Oppe i tretoppene svinger man seg
med tau fra gren til gren, svever med zipline over elven
og bruker hver eneste muskel. En utrolig morsom og
annerledes måte å bruke kroppen på, bare man ikke er
redd for høyder.

Ettermiddagen kan også brukes til avslappende shopping
i de mer enn 45 outlet-butikkene.

Dag 10: Lake George
I dag har dere hele dagen på egen hånd og dere kan
utforske området ved Lake George og alle aktivitetene
som byen tilbyr de besøkende. Det finnes blant annet
mulighet for en tur på hesteryggen med Bennett's Riding
Stable eller elverafting. Dere kan også oppleve det gamle
Fort William Henry Museum i Lake Placid,
fornøyelsesparken The Great Escape med sine mange
attraksjoner, sykkelturer eller en tur langs de gamle
jernbanerutene fra North Creek på skinnesykler.

Dere kan også bruke dagen til å utforske fjellene i

Adirondack. På kjøreturen opp til OL-byen Lake Placid
passerer dere fantastiske fjellandskaper med idylliske
innsjøer og et rikt dyreliv. Det er mulig å fortsette lengre
inn i fjellene til Tupper lake, der dere kan besøke "The
Wild Center" som er Adirondacks naturhistoriske
museum. Her kan dere også bevege dere rundt i
trekronene via broer, forbi et 4. etasjers trehus, et
spindelvev som dere kan gå ut i eller opp til det store
menneskeskapte ørneredet, der dere kan nyte utsikten
over Adirondack-skogene i ekte fugleperspektiv.

Dag 11: Lake George -
Green Mountains -
Pittsfield (183 km)
I dag går turen tilbake til Vermont, som er dagens mål.
Underveis kjører dere gjennom de vakre Green
Mountains. Ruten i dag er preget av vakre
naturopplevelser, men Green Mountains byr også på
mange andre opplevelser, blant annet de små landsbyene
Arlington og Manchester, som er kjente for sine
pastellfargede hus. Her kan dere blant annet kjøpe
lokalprodusert lønnesirup fra Vermont, sjokolade og ost
samt frukt og marmelade fra de mange gårdsbutikkene i
området.

Fra Arlington kan dere kjøre den idylliske landeveien 7A
som er en av de mange vakre amerikanske rutene som



Nyt sjarmerende Burlington
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går gjennom Green Mountains. Her vil dere se mange av
de vakre, velholdte gårdene som er malt i røde og hvite
farger. Det er mulighet å ta avstikkere flere steder og
kjøre forbi noen av de mange overdekkede trebroene
som New England er så kjent for.

Green Mountains er verdt et besøk hele året, ikke minst
på grunn av det rike og varierte dyrelivet der man med
litt flaks kan oppleve både sortbjørn, elg, hjort og kanskje
en bever rundt innsjøene. Det helt store trekkplasteret
er likevel de gylne høstfargene som forvandler Green
Mountains til en palett av gule, røde, oransje og brune
farger. Dere har god tid til å gjøre flere stopp i dag, slik at
dere kan nyte naturen og det vakre landskapet
underveis.

Mot slutten av dagen krysser dere grensen mellom
Vermont og Massachusetts og ankommer Pittsfield som
blir basen deres for natten.

Dag 12: Pittsfield -
Newport (263 km)
Det er nå på tide å ta avskjed med New Englands
maleriske fjell og sette kursen mot kysten. I dag får dere
oppleve USAs minste stat, Rhode Island. Dere overnatter
i byen Newport, som har mange spennende attraksjoner

og severdigheter. Alle besøkende bør stoppe ved
Newport Visitor Center og ta et bilde av byen og alle
severdighetene. På 1800-tallet var det mange
newyorkere som flyktet til Newport i de varme
sommermånedene.

Langs "Ocean Drive" ser dere mange unike
rikmannsboliger som bl.a. The Breakers som er den
flotteste. Den er bygget i 1890 og inspirert av fransk og
italiensk design. The Breakers var bolig for den berømte
Vanderbilt-familien, som ble rik på jernbaner. De fleste
boligene langs kysten er statlig privateide, og det er kun
ni av disse enorme bygningene som er åpne for
offentligheten. Ta en spasertur langs The Cliff Walk og
nyt de enorme og vakre palassene fra sjøsiden.

Nyt lunsj i havnen rundt Bannister's Wharf der de lager
den nydelige New England Clam Chowder-suppen som
New England er kjent for. Denne suppen kan dere blant
annet prøvesmake på restauranten The Black Pearl, som
er et meget populært sted.

Dag 13: Newport - Hyannis
(121 km)
På vei ut av Newport i Rhode Island er det mulig å besøke
en av de mange vingårdene i området. Dere kan f.eks.
kjøre til vingården Newport Wine Yards, der dere kan få
en omvisning inkl. prøvesmaking (men ikke til sjåføren



Bli med på en tur på Lake George med dampbåt
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naturligvis).

Kjøreturen fra Newport til Hyannis i staten
Massachusetts på Cape Cod tar ca. 1,5 time. Hyannis er
en veldig hyggelig turistby med fin beliggenhet for å
utforske "The Cape" og med massevis av liv i
høysesongen. Her finner dere mange restauranter, barer
og kaféer på Main St. i sentrum. Dessuten kan dere bade
på de flotte, lange strendene i dette området som på
mange måter minner om Nordsjøen.

Dag 14: Hyannis / Cape
Cod
Det lille fine John F. Kennedy Hyannis Museum ligger i
Hyannis. Byen var forhenværende president John F.
Kennedys ferieby, og det var hit han dro når han skulle
slappe av eller ta store beslutninger. På museet kan dere
se bl.a. video og fotomateriale fra tiden før og under
presidentembetet, som jo fikk en brå slutt med attentatet
og drapet i 1963. Generelt tar museet utgangspunkt i de
mange positive historiene som omkranset en av USAs
mest populære og sagnomsuste amerikanske presidenter
gjennom tidene.

Heretter kan dere f.eks. kjøre til Falmouth der dere kan
ta en sykkeltur på egen hånd i området. Vi anbefaler å gå
en tur langs kysten til Woods Hole og tilbake til sentrum
via den gamle nedlagte jernbanestrekningen som går

gjennom et myrområde. Spis f.eks. lunsj i Falmouth
sentrum.

En annen mulighet er naturligvis kjøreturen gjennom
Cape Cod National Seashore og helt ut til Provincetown
(også bare kalt P-Town), som ligger helt ute på spissen av
odden. Generelt er Cape Cod grunnlaget for en vakker
dag i det naturskjønne området. Ved kyststrekningen
lengst ute er det gode muligheter for bl.a. å se hvaler og
seler fra kysten.

Provincetown er en meget spesiell by langt fra annen
sivilisasjon, noe som betyr at de passer seg selv hele
veien. Byen er kjent for å være en ekte party-by med
mange barer ned mot vannet. Provincetown er preget av
mange regnbueflagg. Husk å sette av rundt 1,5 time for å
kjøre tilbake til Hyannis.

Dag 15: Hyannis - Boston
(119 km)
Det er nå tid for å sette kursen tilbake mot Boston,
hvorfra flyet går hjem om kvelden. Hele turen fra
Hyannis til Boston tar ca. 2,5 times tid. Avhengig av
tidspunktet for hjemreisen, kan dere evt. stoppe i
Plymouth (etter ca. 45 min kjøring) ved Plimouth
Plantation.

Her kan dere oppleve et av de første stedene der de



Opplev The Breakers i Newport

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

britiske kolonistene la til land på begynnelsen av
1600-tallet. Stedet gir et godt historisk innblikk i
Amerikas spede begynnelse på en autentisk og levende
måte. Blant annet kan dere se en video i det store
besøkssenteret, oppleve indianerlandsbyen der
skuespillere viser hvordan livet var på den tiden og gå om
bord på Mayflower II, skipet som fraktet emigranter fra
Europa til den nye verden. Dette er et interessant
halvdagsbesøk på veien mot Boston.

Kjør deretter rett til Logan Int'l Airport i Boston.

Dag 16: Ankomst til Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen med store
opplevelser i bagasjen.



Priser og avganger
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Reiseperiode Mai - juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
25 998,00 NOK

Premium
34 298,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt
dobbeltrom)

Standard
34 798,00 NOK

Premium
47 698,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i
delt dobbeltrom)

Standard
27 798,00 NOK

Premium
38 998,00 NOK

Reiseperiode  Mai  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt bobil)

Cruise America
28 198,00 NOK

Reiseperiode Juni  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt bobil)

Cruise America
26 898,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt bobil)

Cruise America
39 598,00 NOK

Reiseperiode September  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt bobil)

Cruise America
24 498,00 NOK

Reiseperiode  Oktober  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (ved 2 voksne i delt bobil)

Cruise America
21 898,00 NOK
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Prisen inkluderer:

Fly Norge - Boston t/r
Skatter og avgifter
13 dagers Fullsize billeie inkl. fri km og forsikringer
14 netter på hotell, 3-4 stjerner

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Overnattinger, utflukter og transfers som ikke er nevnt i programmet
Måltider med mindre noe annet er opplyst
Tips med mindre noe annet er opplyst
Evt. veiavgifter, resort fee og parkering
Vaksiner (kontakt egen lege)
Visum/innreisetillatelse til USA

Oppgradering til Economy Class og Business Class

Oppgradering til Economy Extra: fra kr. 6 900 (tillegg til prisen pr. person)
Oppgradering til Business Class: fra kr. 26 700 (tillegg til prisen pr. person)

Standard eller Premium hoteller:

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

Premium hoteller
Med premium hoteller tilbyr vi for eksempel hoteller av en bedre standard, men også standard hoteller som kan tilby
noe helt spesielt.

BENNS kan tilby alt fra hoteller med god standard, til premium og boutiquehoteller, i tillegg til ranchopphold og
overnattingssteder, hvor du ikke bare får en seng, men også en opplevelse ved å bo på de valgte stedene.

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og avgifter
Første natt på hotell
13 netters leie av bobil
Ubegrenset km
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
10 % rabatt på KOA campingplasser

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Måltider
Tips
Evt. veiavgifter
Vaksiner (kontakt egen lege)
Visum/innreisetillatelse til USA

https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum
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Les mer om Cruise America

Viktig om ovenstående priser

Vi gjør oppmerksom på at prisene ovenfor kun er indikerte fra-priser, noe som betyr at dere vil kunne oppleve at
prisen kan variere basert på bl.a. reiseperiode, bestillingstidspunkt og andre faktorer. Prisene skal ses som en
veiledende indikasjon av hva en bobilferie koster. Ønsker dere spesifikke priser for akkurat deres drømmereise, er
dere velkommen til å kontakte oss for et gratis og uforpliktende tilbud.

La oss skreddersy bobilferien

Ovenstående reise er kun et inspirasjonsforslag til hva dere har mulighet for å oppleve. Reiseforslaget er sammensatt
av våre kompetente reisekonsulenter, som selv har reist rundt med bobil i området. Vi setter sammen den endelige
reiseplanen i samarbeid med dere, så den blir skreddersydd til deres ønsker og behov.

/cruise-america-cruise-canada-oversikt-over-bobiler


Hva er inkludert i prisen?

no
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/kjor-selv-ferie-gjennom-5-stater-i-new-england-106208?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/kjor-selv-ferie-gjennom-5-stater-i-new-england-106208%3E

