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En spennende bilferie med helt unike overnattingssteder
Nyt sørstatenes gjestfrihet og opplev noen av de mest autentiske
stedene i regionen. Ferien starter med noen dager i New
Orleans, og her venter blant annet en spennende sightseeing
hvor dere får lære mer om den franske bydelen, samt lunsj om
bord et dampskip. Deretter hopper dere i bilen og kjører til
Houma, som er kjent for sumpområder og muligheten til å
oppleve alligatorer. Innen dere når frem til fantastiske Nottoway
Plantation, besøker dere også Lafayette, Natchitoches,
Vicksburg og Natchez.

Underveis blir dere kjent med den lokale befolkningen på de
særegne overnattingsstedene - så det er ingen tvil om at bilferien
er spekket med minnerike opplevelser.

Guidet sightseeing i New Orleans' franske bydel

De historiske bygningene i Vicksburg

Opphold på Nottoway Plantation

Opphold på unike overnattingssteder

https://www.benns.no/nord-amerika/usa/sorstatene
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Dag 1: Avreise fra Norge -
New Orleans
Dere flyr fra Norge og lander i New Orleans samme dag.
Fra fyplassen blir dere kjørt til hotellet i New Orleans.
Nyt kvelden i denne moderne byen med sin historiske
sjel. Gå en tur omkring Jackson Square, med
gatemusikanter, kunstnere, mimeartister og lignende,
som ofte står på plassen foran St. Louis Cathedral.

Dag 2: New Orleans
I dag venter det en 2-timers guidet gåtur i New Orleans'
franske bydel. Dette er byens eldste område, etablert av
franskmennene selv i 1718. Følg de historiske
fotsporene, mens dere går langs Mississippievla, gjennom
det franske markedet og forbi Jackson Square. Guiden
forteller levende om områdets hemmeligheter og hva det
har å tilby - fra arkitekturen, hagene og maten, til

kunsten og musikken. Dere får også oppleve det
historiske New Orleans Pharmacy Museum.

Husk å prøve en «beignet», Lousianas doughnut. Om
kvelden kan dere ta en kveldstur ned langs den berømte
Bournon Street, som er New Orleans' jazz-bankende
hjerte.

Dag 3: New Orleans
I dag skal dere spise lunsj på et dampskip. Opplev New
Orleans fra sin romantiske side på en reise tilbake i tid,
hvor bomullen var det viktigste, om bord på «Steamboat
Natchez». Turen varer i 2 timer og starter fra det franske
kvartalet, og dere får se New Orleans fra elven, en av
verdens travleste havner. Besøk museumet om bord,
Engine Room, for å lære om hvordan damp driver denne
fantastiske båten gjennom "Mighty Mississippi!".

Lunsjen inkluderer røde bønner og ris, den kreolske



Sumpområdet i Louisiana
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retten jambalaya, fisk, coleslaw, brødpudding, iste, kaffe
og vann.

Dag 4: New Orleans -
Houma (72 km)
Dere blir kjørt til flyplassen og henter leiebilen dere skal
ha de neste 9 dagene.

I dag kjører dere til byen Houma, som ligger i regionen
Cajun. Her er det et helt nettverk av vannveier og små
elver. Houma betraktes som «hovedstaden» i området,
med dansesteder og restauranter som viser
Cajun-regionens arv fra sin beste side. Nyt et
Cajun-måltid på A La Maison Cajun Bed & Breakfast,
hvor dere skal overnatte.

Her møter dere en familie som er etterkommere av
franske kolonister, som sikkert vil dele sin historie med
dere. Overnattingsstedet er et ganske unikt sted, og
minst en av familiemedlemmene snakker flytende
acadia-fransk. Acadia viser til en fransk koloni som ble
grunnlagt i 1605 i Nord-Amerika.

Dag 5: Houma
Dere starter morgenen med en typisk Cajun-frokost, og

resten av dagen kan dere bruke på egen hånd til å
utforske Houma. I Houma finner man mye kultur,
historie og unik natur. Vi kan anbefale en utflukt for å
oppleve dyrelivet i sumpområdene i Bayou - og her kan
man ta et elvecruise.

Om kvelden venter det en god middag med familien som
dere bor hos.

Dag 6: Houma - Lafayette
(160 km)
Dere forlater Houma i dag og kjører videre til Lafayette.
Turen er på 160 km. I Lafayette venter det enda et helt
unikt overnattingssted - Bois des Chenes. Dette
plantasjehuset, bygget i acadisk stil, er en viktig del av
byens historie. Inne i huset vil dere se flere franske
møbler fra forskjellige tidsperioder.

I Lafayette er det også mulig å bli med på en tur i
sumpene og se blant annet alligatorer og fugler.

Dag 7: Lafayette -
Natchitoches (234 km)
Etter et hyggelig opphold i Lafayette, er neste stopp på

/nord-amerika


Dampskip på Mississippi-elva
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bilferien Natchitoches. I denne lille byen er det et
historisk sentrum, full av lokale butikker og gode
restauranter. Bruk dagen på å utforske Natchitoches,
eller besøk en av de mange plantasjene i området.

Dag 8: Natchitoches -
Vicksburg (272 km)
I dag går turen videre til Vicksburg. I en 50-årsperiode på
1800-tallet blomstret økonomien i denne byen på grunn
av dens bomulls- og treindustri. Rundt om i byen kan
dere se denne rikdommen bevart i de historiske
bygningene, fra kirker og regjeringsbygg til private hus.
Besøk for eksempel «Old Court House Museum» som har
over 15 000 gjenstander datert tilbake til tiden før
Columbus og frem til i dag. Besøk også «Vicksburg
National Military Park» og «The Vicksburg Battlefield
Museum". Det historiske sentrum i Vicksburg byr på
mange restauranter, butikker og kunstgallerier.

Dag 9: Vicksburg - Natchez
(117 km)
Kjøreturen i dag går til Natches som er kjent for
bevarelsen av mange mellomkrigstidshjem. Besøk
Stanton Hall, som ble bygget omkring 1857. Det en av de

mest storslåtte palassaktige boliger fra mellomkrigstiden
i USA, innrettet med originale møbler og
Natchez-antikviteter.

Oppsøk gjerne Natches Under-the-Hill som en gang var
et fristed for mange upassende ting, mens området i dag
huser mange barer og restauranter. Her finner dere også
et kasino på en elvebåt.

Dag 10: Natchez -
Nottoway Plantation (148
km)
Etter oppholdet i Natchez kjører dere videre til
Nottoway Plantation, hvor dere skal bo de neste dagene.
Dette er en flott sukkerrørseiendom som ligger mellom
Baton Rouge og New Orleans. Den renoverte
eiendommen består av massive hvite søyler og store
balkonger ved elva Mississippi. Hele området er på 12,5
hektar, og det er flere forskjellige bygninger med i alt 40
rom.

Her er det mulighet for guidede turer, så dere kan lære
mer om Nottoway Plantation og området sin historie.



Det franske kvartalet i New Orleans
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Dag 11: Nottoway
Plantation
Bruk dagen i dag på å nyte fantastiske Nottoway
Plantation. Slapp av med en god bok i de majestetiske
omgivelsene, eller gå på oppdagelsesferd i nærheten.
Besøk for eksempel Chapel of Madonna, som sies å være
verdens minste kirke med sine 6 m2, eller museet for
spedalskhet, «The National Hansen's Disease Museum».

Dere kan også ta en tur til Baton Rouge, som er
hovedstaden i staten Louisiana. Byen ligger på bredden
av Mississippi-elva. Vi foreslår at dere ser Capitol
Building og den gamle guvernørboligen, hvor dere kan
lære mer om den fargerike historien som er full av
kontroversielle emner.

Dag 12: Nottoway
Plantation - New Orleans
(117 km) - hjemreise
Etter noen avslappende dager på Nottoway Plantation,
kjører dere tilbake til New Orleans. Dere leverer inn
leiebilen på flyplassen, innen dere flyr tilbake til Norge.
Dere er hjemme i morgen.

Dag 13: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.



Priser og avganger
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Reiseperiode Juli - september  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
34 348,00 NOK

Reiseperiode Oktober - november  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i
delt dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
35 998,00 NOK

Reiseperiode Desember - februar  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
35 448,00 NOK

Reiseperiode Mars - juni  - BIL OG HOTELL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i delt
dobbeltrom)

I delt dobbeltrom
35 998,00 NOK

Reiseperiode Juli-August  - BOBIL: Fra-priser i kr. pr. person (for 2 voksne i felles bobil)

Cruise America
38 198,00 NOK

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

Cruise America
33 548,00 NOK

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

Cruise America
31 098,00 NOK

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

Cruise America
33 548,00 NOK
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Prisen inkluderer:

Fly Oslo - New Orleans t/r, inkl. skatter og avgifter (avreise fra andre flyplasser mot tillegg i pris)
9 dagers billeie fullsize-modell, inkl. fri km og forsikringer
11 netter på hotell

Prisen inkluderer ikke:

Reiseforsikring
Drivstoff
Ev. veiavgifter
Måltider, utflukter og entréer som ikke er beskrevet i dagsprogrammet
Vaksiner (kontakt egen lege) https://www.benns.no/viktig-informasjon)
Visum/innreisetillatelse til USA (les mer her)

Prisen inkluderer:

Fly t/r inkl. skatter og afgifter
Første 2 netter på hotell
9 netters leie av bobil
Ubegrenset miles
Enveisleie
Leie av sengetøy, håndklær og kjøkkenutstyr
10 % rabat på KOA campingplasser

Prisen inkluderer ikke:

Reise- og avbestillingsforsikring
Campingplasser
Eventuelle tips
Eventuelle bompenger
Vaksiner (kontakt din fastlege)
Visum/innreisetillatelse Les mer her

Viktig om nevnte priser

Vi gjør oppmerksom på at prisene ovenfor kun er estimerte fra-priser, noe som betyr, at prisen kan variere med tanke
på reiseperiode, bestillingstidspunkt, lengde på turen og andre faktorer. Prisen skal ses som en veiledende indikasjon
på hva en bobilferie koster. Ønsker du et spesifikt tilbud for din drømmereise, så er du velkommen til å kontakte oss
for et uforpliktende tilbud.

La oss skreddersy din bobilferie

Nevnte reise er bare et reiseforslag til hva du har mulighet for å oppleve. Reiseforslaget er satt sammen av våre
kompetente reiseeksperter, som selv har kjørt rundt i bobil i området. Vi setter sammen den endelige reiseplanen i
samarbeid med deg, slik at den blir skreddersydd til dine ønsker og behov.

Skriv til oss eller ring på tlf.: 23 10 23 80 for en prat om din bobilferie.

http://www.benns.no/viktig-informasjon
/umbraco/Vaksiner%20(Ta%20kontakt%20med%20din%20fastlege)
https://www.benns.dk/kontakt/fa-et-tilbud


Hva er inkludert i prisen?
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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                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

tel:23102380
https://www.benns.no/nord-amerika/usa/bilferie-i-sorstatene-helt-autentisk-24002?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/nord-amerika/usa/bilferie-i-sorstatene-helt-autentisk-24002%3E

