BQ TRAVELS ÖSTRA AMERIKA 17 - 30 MAJ 2019
alternativ resa (2)

Så är det dags för en ny hyperintressant rundresa till Amerika efter fjorårets succéresa då vi besökte Amerikas
västkust. Nu är det dags för den östra halvan. Ett verkligt omväxlande program med storstäder och småorter,
natur och kultur, historia och nutidskunskap.
Vi börjar med New York där vi har ett omfattande program med de flesta sevärdheterna. På väg till Washington
DC besöker vi Amishfolkets områden där man fortfarande lever som på 1700-talet. I Washington DC väntar
historiska monument, politiska institutioner och vackra parker.
Nästa stopp är söderns huvudstad New Orleans. Härlig atmosfär, charmiga kvarter och jazz och dixie för alla
musikintresserade. Härifrån gör vi en bussresa norrut med stopp i bl.a. Natchez.
I Memphis besöker vi Elvis Graceland, ser BB Kings Beale Street, passerar Sun Studios och Lorraine Motel där
Martin Luther King mördades.
Resan avslutas med många svenskrelaterade sevärdheter. Vi besöker Rockford och en av svenskemigrationens
viktigaste platser, Bishop Hill. Chicago var den stora inkörsporten för vidare emigration, men idag är det annat
som lockar. Med på resan är förstås vår kunniga svenska färdledare från Swanson´s, Kristina Thelander.

Dag 1 (fredag 17 maj)
Köpenhamn – Keflavik - New York
Avresa från Köpenhamn med Icelandair till Keflavik (Island), där vi byter till deras atlantmaskin.
Drömmen ska bli verklighet. Under färden över Atlanten bjuds ni på en lättare måltid. På kvällen lokal
tid anländer vi till New York. Efter pass- och tullformaliteter tar vår buss oss in till Manhattan, vars
berömda siluett tornar upp sig framför oss. Vi checkar in på Embassy Suites med utmärkt läge på
Manhattan endast ett par kvarter från Empire State Building.
Dag 2 (lördag 18 maj)
New York
Efter frukost gör vi en omfattande sightseeing på Manhattan, där vi får se de flesta av de platser och
byggnader som gjort New York så välkänt. Vi passerar Central Park, Lincoln Center, Wall Street,
Meatpacking District, Ground Zero och Battery Park, varifrån man ser Frihetsgudinnan. Vi stannar
även till vid FN där man kan besöka de allmänna utrymmena och souvenirshoppen. På kvällen samlas
vi för en gemensam välkomstmiddag.
Dag 3 (söndag 19 maj)
New York
Många har nog redan bestämt vad som måste göras i New York. Kanske besöka Frihetsgudinnan, ta
båten runt Manhattan, åka upp i Empire State Building, shoppa eller bara ta en promenad längs
någon avenue och känna atmosfären. Vårt hotell ligger nära Madison Square Garden, Broadway och
Times Square. Här är liv och rörelse. Hästdroskor, taxibilar, mängder av människor, New Yorkbor som
åker rullskridskor till kontoret, människor som joggar i Central Park med mera. Shopping är ett stort
nöje. Midtown har många affärer med varuhusen Macys och Bloomingdales i spetsen. Det är också
trevligt att shoppa i Greenwich Village.
För de som inte ger sig ut på egen hand arrangeras en extra tur. Vi tar båten till Ellis Island vars
immigrantmuseum är mycket intressant. Vi gör också ett kort stopp vid Frihetsgudinnan (ca USD 45)
Varför inte se New York från ovan? Besök Empire State Building eller boka en helikoptertur redan i
Sverige. Kanske du vill uppleva en musikal, bör bokas i god tid.
Dag 4 (måndag 20 maj
New York – Lancaster - Washington DC
På morgonen bordar vi vår buss. Vi kör genom staten New Jersey och vidare in i Pennsylvania som
var en av de första områdena att koloniseras. Vi gör stopp i Lancaster som även kallas för Dutch
County. Tidigt kom flera olika religiösa grupper, som drivits iväg från Europa, för att finna en fristad.
En av dessa var Amish-folket. Vi besöker området som än idag bebos av Amish och de lever
fortfarande mer eller mindre som på 1700-talet. De kommer med häst och vagn för att uträtta sina
ärenden. Sen eftermiddag anländer vi till huvudstaden, Washington DC, där vi bor på Embassy Suites
i Georgetown.

Dag 5 (tisdag 21 maj)
Washington DC
Efter frukosten får vi bekanta oss med och uppleva den vackra amerikanska huvudstaden. Det första
man noterar är att det inte finns några skyskrapor i downtown. Amerikanerna är ofta väldigt stolta
över sin huvudstad och detta med viss rätt. Breda avenyer, många parker, gräsmattor och träd.
Vackra regeringsbyggnader i klassisk stil, imponerande monument såsom Washington-, Jefferson och
Lincolnmonumenten. George Washington själv valde ut platsen för den unga statens huvudstad.
Under vår rundtur i staden får vi se monumenten, Vita Huset, Capitolium, Högsta Domstolen, FBI,
Watergate, Smithsonian-museerna, Kennedy Cultural Center och Arlington-kyrkogården med
bröderna Kennedys minnesvårdar. Ett besök på Smithsonianmuseerna kan varmt rekommenderas.
Dag 6 (onsdag 22 maj)
Washington DC- New Orleans
Med flyg tar vi oss till New Orleans. Vårt trevliga hotell, Maison Dupuy, ligger i de berömda franska
kvarteren "Vieux Carré". När man promenerar omkring i New Orleans är det lätt att tänka sig in i
filmen "Borta med Vinden". Gatorna är smala, husen har mängder av järnsmide som formar
balkonger och pelare. I New Orleans finns ett speciellt kök, kreolskt, med rätter inspirerade från den
franska tiden, som kan vara kul att prova på.

Dag 7 (torsdag 23 maj)
New Orleans
New Orleans ligger vid Mississippiflodens mynning och har länge varit den stora porten till Amerikas
prärie. Fortfarande är trafiken stor på Mississippi och flera hjulångare utgår från New Orleans. Varför
inte en tur med en av dem? I The Garden District finner man gamla magnifika rikemansvillor. Bästa
sättet att se dessa är att ta en tur med St Charles Street-spårvagnen, den äldsta intakta
spårvagnslinjen i Amerika. Tillsammans med färdledaren görs en promenad i de franska kvarteren.
Här finns mängder av klubbar och kaféer där jazz och dixie spelas. Den mest genuina är förstås
Preservation Hall och vi rekommenderar en musiksväng på kvällen.
Dag 8 (fredag 24 maj)
New Orleans - Memphis
Tidig avfärd med buss. Efter att ha lämnat storstadsområdet märks det tydligt att vi befinner oss i
den djupa södern. Vi stannar till i Natchez, en verkligt charmig liten stad, som var en viktig hamn för
hjulångarna förr i tiden. Sent på eftermiddagen kommer vi fram till Memphis, här vi bor centralt på
Doubletree Hotel. På kvällen tar vi en promenad på berömda Beale Street där blues- och
soulklubbarna ligger vägg i vägg med BB King i spetsen.

Graceland

Bishop Hill

Dag 9 (lördag 25 maj)
Memphis/Graceland
Oavsett om man är Elvis fan eller inte så är rundvandringen på Graceland mycket intressant och
givande. Man får se bostaden och det finns intressanta utställningar. Vi ser även bilmuséet, Elvis eget
flygplan och givetvis finns tid att besöka souvenirbutikerna. På väg tillbaka passerar vi Sun Studios
och Lorraine Motel där Martin Luther King blev mördad. Staden har flera andra sevärdheter som man
kan besöka på egen hand, t.ex. Gibson Guitar Factory.
Dag 10 (söndag 26 maj)
Memphis – Rockford
Flyg till Chicago och vidare till Rockford. I Rockford är det svenska hjärtat stort och man vårdar ömt
sina svenska minnen. Lunch på Stockholm Inn. På eftermiddagen besöker vi Erlander Home Museum,
ett burget svenskt industrialisthem från 1800-talet. Inkvartering på Hampton Inn.
Dag 11 (måndag 27 maj)
Rockford – Bishop Hill – Chicago
Efter cirka 2 timmars bussresa västerut kommer vi till Bishop Hill som har blivit symbolen för den
stora svenska immigrationen. Erik Jansson, som såg sig som profet, emigrerade från Sverige 1846
med alla sina anhängare. Han var född på gården Biskopskulla varför det amerikanska namnet var
enkelt, Bishop Hill. Under storhetstiden bodde här cirka 1000 personer i ett väl utvecklat socialt
samhälle. Vi äter lunch på samhällets lilla restaurang, innan vi åker vidare till Chicago och Millennium
Knickerbocker Hotel.
Dag 12 (tisdag 28 maj)
Chicago
Efter frukost gör vi en sightseeing som ger en god överblick av staden. Här finns inte särskilt många
gamla byggnader, de flesta brann ner vid den stora branden 1871. Istället finns det många moderna
byggnader - Chicago kallas för skyskrapans födelsestad. Vi besöker Andersonville och Swedish
American Museum. En gång i tiden var Chicago den stad i världen som hade näst mest svenskar, bara
Stockholm beboddes av fler. I Millenium Park hittar vi Anish Kapoor´s fantastiska skulptur Cloude
Gate eller bönan som den också kallas. Eftermiddagen ledig och vi rekommenderar ett besök på
Willis Tower, Nordamerikas näst högsta byggnad, eller John Hancock Building som har en trevlig
restaurang på 95:e våningen och en bar på 96:e, båda med fantastisk utsikt. En båttur på Chicago
River är också en upplevelse. Navy Pier är nu öppen igen efter en helrenovering. Sist men inte minst
är Chicago ett shoppingmecka, mängder av affärer där man kan handla praktiskt taget allt. På kvällen
gemensam avskedsmiddag.

Dag 13 (onsdag 29 maj)
Chicago –Keflavik - Köpenhamn
Vi har kommit fram till resans sista dag i USA. På morgonen besöker vi Midway Village, som har
många svenska inslag. Vid lunchtid beger vi oss till den stora O´Hare-flygplatsen för att därifrån flyga
med Icelandair tillbaka hem till ”Gamla Svedala”.
Dag 14 (torsdag 30 maj)
Ankomst Köpenhamn
På morgonen byter vi plan i Keflavik för vidare färd till Köpenhamn där vi landar kl 12.55
VETLANDA RESEBYRÅ AB

Box 38, 574 21 Vetlanda Tel 0383-19150
Besöksadress Brogårdsgatan 16

TRAVELNET GROUP

Org nr 556479-4070

bqtravel@vetlandaresebyra.se
www.vetlandaresebyra.se

Allt detta ingår i resans grundpris:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyg Köpenhamn - New York /Washington DC - New Orleans / Memphis - Chicago / ChicagoKöpenhamn i ekonomiklass; flygskatter, ett incheckat bagage på flyget
Måltid ombord på atlantflygningarna
Transporter med buss enligt program, transfer flygplats - hotell och v.v
Inkvartering på bra mellanklass hotell, totalt 12 nätter (del i dubbelrum)
12 frukostar, 4 luncher och 5 middagar
Sightseeing i New York, Washington DC, New Orleans (till fots), Memphis, Chicago, Bishop Hill och
Rockford, entré Graceland och Bishop Hill
Service- och bagageavgifter på hotell
Svensk färdledare under hela vistelsen i USA, representant för BQ Travel medföljer under hela resan

Grundpris:
Tillägg:

44.950:- per person (i delat dubbelrum)
Enkelrum
Avbeställningsskydd gm Swanson
Reseförsäkring Grupp & Konferens ERV

14.350:1.050:ca 760:-

All dricks ingår egentligen men till guiden och chauffören är det brukligt att ge, totalt ca USD 20-25
Utöver ovanstående arrangemang erbjudes: Anslutningsresa med buss från Vetlanda-området till/från
Köpenhamn/Kastrup. Pris beroende på antal som önskar bussanslutning (ca 900:-/pers t/r)

Betalnings- och avbokningsregler

Anmälningsavgift 4.000:-/ person samt eventuellt avbeställningsskydd ska betalas inom 10 dagar efter erhållen
bekräftelse. Slutlikvid 40 dagar före avresa. Betalning för denna resa endast via bankgiro. Vid beställning ska
korrekt namn och stavning enligt passet uppges. Kopia av giltigt pass lämnas/skickas till BQ Travel. Vi behöver
ett godkännande för GDPR för att kunna lagra era uppgifter i vårt kundregister.
Priset är baserat på flygpriser och bränsletillägg per den 3/10 2018 samt dollarkurs 8.60 - 9.00 och kommer inte
att förändras om valutan är i detta intervall 40-35 dagar före avresa.
För resan gäller max ca 30 platser samt ett minimum på 25 resenärer. Det finns möjlighet att förlänga resan,
detta är på egen hand. Vi hjälper till med bokning av hotell, transfers, ev sightseeing, musikalbiljetter etc.
Resan bokas hos BQ Travel/Vetlanda Resebyrå senast 25 oktober 2018 i mån av plats.
Reseformaliteter
För resan krävs giltigt pass. För de flesta Skandinaver behövs ej visum. Däremot måste uppehållstillstånd sökas i
förväg. Detta görs via ESTA och kostar USD 14 (september 2018). Resenären måste också ha en komplett
reseförsäkring. Mer information finns i Swanson´s resevillkor www.swansons.se
Swanson´s avbeställningsskydd gäller vid dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall som drabbar resenären själv,
make/maka (alternativt samboende under äktenskapliga former) barn, föräldrar eller syskon.
Avbeställningsskyddet gäller fram till avresa från hemmet. Läkarintyg krävs. Avbokningskostnaden blir 1 150:(plus avbeställningsskyddet) per person oavsett tidpunkt för avbokningen.
Denna resa är ett arrangemang speciellt producerad för BQ Travel/Vetlanda Resebyrå. Teknisk arrangör är
Swanson´s Travel, Osby som även ställt lagstadgade garantier till Kammarkollegiet.
Svenska Resebyråföreningens resevillkor för paketresor och Swanson´s kompletterande villkor gäller.

Resan bokas genom BQ Travel som även handhar all information och resetekniska frågor.
Välkommen med på BQ Travels innehållsrika resa till Östra Amerika 17 – 30 maj 2019
efter hemkomsten vill vi att du ska kunna säga:
”Vilken tur att vi följde med på resan - den var värd varenda krona!”

New York - Embassy Suites ****
Nytt hotell, öppnat januari 2018 med 310 rum. Rummen har en
kingsizebädd. Alla med dusch, toalett, kabel-tv, radio, telefon,
kaffekokare, mikro, kylskåp, säkerhetsbox, hårtork,
strykmöjligheter, A/C och wifi utan kostnad. Restaurang och bar
och när vädret tillåter, ett trevligt utomhusområde på 5:e
våningen med enklare servering. Gym och business center.
Utmärkt centralt läge mellan 5th Avenue och Avenue of
Americas, fyra kvarter från Empire State Building. Shopping och
restauranger i området.
Washington DC - Embassy Suites ***(*)
Hotellet har 318 rökfria sviter med bad, dusch, toalett, kabel-tv,
radio, telefon, kylskåp, kaffekokare, hårtork, strykmöjligheter,
säkerhetsbox, A/C m.m. Restaurang, bar, gym, spelarkad,
business center och inomhuspool. Wifi utan kostnad i allmänna
utrymmen. Underkant förstaklass. Centralt läge, 5 minuter till
huvudgatorna Connecticut Avenue och K Street, ca 20 minuters
promenad till Vita Huset. Flera restauranger i området.

New Orleans - Maison Dupuy ***(*)

Charmigt södernhotell med trevlig atmosfär. 200 rum med bad,
dusch, toalett, kabel-tv, radio, telefon, hårtork, kaffekokare,
minibar, strykmöjligheter, A/C och wifi utan kostnad.
Restaurang, bar, gym och business center. Bra läge i franska
kvarteren två kvarter från Bourbon Street. Restauranger, barer
och nöjen inom gångavstånd, men ändå lugnt läge.

Memphis - Doubletree Downtown ***(*)

Trevligt hotell med 280 rökfria rum, alla med bad, dusch, toalett,
kabel-tv, radio, telefon, hårtork, strykmöjligheter, säkerhetsbox,
A/C m.m. Populär restaurang, bar, gym, business center och
utomhuspool. Underkant förstaklass-hotell. Bra centralt läge
med gångavstånd till Beale Street, Gibson Guitar Factory, Rock
n´ Soul Museum m.m.

Rockford - Hampton Inn ***

Hampton Inn är en välkänd motellkedja av bra mellanklass. 121
förhållandevis rymliga rökfria rum med bad, dusch, toalett,
kabel-tv, radio, telefon, kylskåp, hårtork, strykmöjligheter och
A/C. Frukostservering, gym och business center. Wifi utan
kostnad. Motellet är beläget strax utanför staden och med ett
par enklare restauranger i närheten.

Chicago – Millennium Knickerbocker ****

Klassiskt förstaklasshotell med 306 rökfria rum. Bad, dusch,
toalett, telefon, kabel-tv, hårtork, strykmöjligheter och A/C.
Kaffekokare, strykmöjligheter, säkerhetsbox, gratis wifi i vissa
allmänna utrymmen. Restaurang, bar, gym, business center.
På den norra delen av Magnificent Mile nära till shopping och
restauranger. Två kvarter från Lake Michigan.

