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USA - På eventyr i det nordøstlige USA
Rundrejse med dansk rejseleder - 13 dage 

Fantastisk rundrejse med vægt på historie, kultur og natur
Det nordøstlige USA har enorm betydning for vores del af verden, uanset om det drejer sig om politik, økonomi eller kultur. Det 
var her, supermagten USA opstod oven på en årelang uafhængighedskrig mod kolonimagten England, og en rejse rundt i dette 
område giver et fascinerende indblik i USA's historie og kultur.

På denne rundrejse i det nordøstlige USA besøger vi magtens højborge - den politiske i hovedstaden Washington D.C. og den 
økonomiske og kulturelle i New York. Endvidere går rejsen til de historisk afgørende steder, hvor tanken og ideen om Amerikas 
Forenede Stater opstod og tog form, nemlig Philadelphia og Boston. Herefter vender vi fokus mod USA’s smukke natur, når vi 
besøger de hyggelige kystbyer Newport og ikke mindst Cape Cod med idylliske, gamle hvalfangerbyer og spændende dyreliv. 
Vil man hellere opleve den eksklusive ø Martha's Vineyard, hvor bl.a. Obama-familien holder ferie, så kan man vælge at tage 
færgen derover på egen hånd.

Rejsen slutter med en naturoplevelse af de helt store ved Niagara Falls, et af verdens største vandfald, hvor svimlende mæng-
der vand vælter ud over kanten på grænsen mellem USA og Canada. Vi oplever vandfaldet fra den canadiske side og har en 
sidste nat i metropolen Toronto. Ved at rejse hjem fra Toronto undgår vi den meget lange køretur tilbage til udgangspunktet i 
Washington D.C. 

På vores vej rundt møder vi et bredt udsnit af de befolkningsgrupper, som USA består af: den politiske elite i Washington, det aske-
tiske amish-folk i Lancaster, de italienske, kinesiske, afroamerikanske og jødiske grupper i New York og den irske højborg, Boston.

Vi kommer forbi nogle af verdens bedste museer på vores vej og forbi spændende arkitektur, som sammen med andre kultur-
tilbud spiller en væsentlig rolle på turen. Og naturligvis kigger vi på det brogede og spændende hverdagsliv og får tid til indkøb 
i USA's shopping-mekka. Muligheden for at prøve både det amerikanske og alverdens andre køkkener hører også med.

Vi bestræber os på at få det hele med på denne spændende rundrejse i det nordøstlige USA. 

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Det svære 
valg mellem 

kvalitet og pris 

Vores rejse koster en 
smule mere end de fleste, 
men vi tør godt sige, at 

den er alle pengene 
værd!
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Øverst: Empire State Building fra 1931 er med sin smukke 
art-deco-stilen af New Yorks mest ikoniske skyskrabere. 

Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.  Danmark - Washington D.C. Efter flyskift i Amsterdam ankomst til 

Washington D.C. i løbet af eftermiddagen. Kort orienteringstur omkring 
Det Hvide Hus, inden vi tjekker ind på vores hotel, der ligger i Alexan-
dria, Virginia. 

Dag 2.  Washington D.C. Besøg hos heltene, inkl. Kennedy-brødrene, på  
 Arlington-kirkegården og historiens vingesus ved magtens højborge:  
 Kongressen og Repræsentanternes Hus, de fine monumenter for tid- 
 ligere præsidenter og de bevægende mindesmærker for Vietnam- og  
 Koreakrigen og Martin Luther King. Tid på egen hånd til museer i  
 absolut verdensklasse.

Dag 3.  Washington D.C. - Bird-in-Hand. Fra by til land. Første stop i Phila- 
 delphia, hvor Uafhængighedserklæringen blev forfattet, og den histo- 
 riske Liberty Bell ringede, da Uafhængigheden var en realitet. Her 
 fra helt ud på landet til amish-folket, som lever et asketisk liv uden  
 moderne bekvemmeligheder.

Dag 4.  Bird-in-Hand - New York, NY. Fra land til by. Ankomst til Manhattan  
 med et kig ind på den storslåede Grand Central Station med dansk  
 gastronomi. Herefter besøg i Central Park og Naturhistorisk Museum –  
 et af verdens bedste museer. Dagen slutter på Times Square - herefter  
 kan man evt. på egen hånd tage turen op i Empire State Building. 

Dag 5.  New York, NY. Over Brooklyn Bridge for ægte newyorker-stemning og  
 tilbage til 9-11 Memorial, måske med en klump i halsen men med tro  
 på fremtiden, når vi tager elevatoren op til 102. etage af det nybyg- 
 gede One World Tower. Gennem SoHo til Højbaneparken i hippe Meat 
 packing District.

Dag 6.  New York - Hyannis, MA. Ud til kysten og stop i skønne Newport  
 med velhavernes fine palæer fra slutningen af 1800-tallet. Besøg på  
 Vanderbilt-familiens sommerresidens, The Breakers – her dufter det af  
 Den Store Gatsby. Dagens mål er Hyannis på Cape Cod, hvor Kennedy- 
 familien holder til. Her kan vi indsnuse den friske havluft og nyde, at vi  
 har god tid.

Dag 7.  Hyannis. Besøg i hyggelig, gammel hvalfangerby og Cape Cods hovedby  
 Provincetown, USA’s Skagen, som også rummer spændende nybygger- 
 historie. Vi tager et par gode gåture i smuk natur med spændende  
 dyreliv. Vil man hellere besøge den eksklusive ferieø Martha’s Vineyard,  
 hvor Obama-familien kommer for at puste ud, så er det muligt denne  
 dag – dog på egen hånd.

Dag 8.  Hyannis - Boston, MA. Videre til Boston med stop ved Plimoth Plan- 
 tation-museet for at blive klogere på USA’s historie som indvandrer- 
 nation. Besøg i John F. Kennedy Presidential Library før pitstop i kæmpe  
 shoppingcenter for at tilfredsstille shoppe-genet og stille sulten, inden  
 vi kommer frem til Boston.

Dag 9.  Boston, MA. Til fods rundt i Bostons glorværdige historie, hvor ideen  
 om selvstændighed opstod. Frokoststop i Faneuil Hall og gåtur i det  
 smukke, brostensbelagte Beacon Hill-kvarter. Også et kort besøg ved  
 det prestigefyldte Harvard-universitet.

Dag 10.  Boston - Niagara Falls, Ontario (Canada). Lang dag i bussen, men vi  
 lægger et par stop ind, bl.a. i hyggelige Stockbridge. Belønningen for  
 den lange tur venter forude: et af verdens største vandfald, der buldrer  
 over kanten med svimlende 2,8 mio. liter i sekundet! Niagara fra den  
 amerikanske side, inkl. Goat Island, inden mørket falder på.

Dag 11. Niagara Falls, Ontario - Toronto. Niagara Falls fra den canadiske side  
 og sejltur med The Hornblower, som sejler helt tæt på vandmasserne.  
 Hør historier om mandlige og kvindelige vovehalsene, der har kastet sig  
 ud over kanten. Vinsmagning på et af områdets mange fremragende  
 vingårde. Herefter kører vi til Toronto.

Dag 12.  Toronto. Vi besøger Torontos havn og sejler en tur på Lake Ontario, og  
 inden vi kører i lufthavnen, er der tid til, at man kan stige til vejrs i CN  
 Tower og få et sidste kig fra oven.

Dag 13. Hjemkomst til Danmark

Washington D.C - Philadelphia - 

Bird-in-Hand (Amish Country) - New York - 

Hyannis - Boston - Niagara Falls - Toronto 

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•   Små grupper, 15-25 deltagere
•  Særdeles velplanlagt rute og minimeret kørsel
•  Stort udflugtsprogram 
•  Besøg i magtens højborge
•  Det religiøse amish-folk
•  Philadelphia og Boston, hvor USA opstod
•  Vi bor midt i kulturelle New York
•  Idylliske og historiske Cape Cod, mange  
 præsidenters ynglingsferiemål
•  Naturoplevelse af de helt store ved Niagara Falls
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Det dramatiske mindesmærke for US Marine Corps på Arlington-kirke-
gården afbilder slaget ved den japanske ø Iwo Jima under 2. verdenskrig.

Hvis I lider af museumstræthed i Washington, kan I vælge i stedet at besøge bydelen 
Georgetown, som er beboet af politikere, diplomater og universitetsprofessorer.  

Dag 1. Danmark - Washington D.C.
Vi flyver fra Danmark til Washington D.C. og 

ankommer i løbet af eftermiddagen. Inden vi 

tjekker ind på vores hotel, kører vi en oriente-

ringstur i området omkring Det Hvide Hus og 

får således det første glimt af magtens højborg 

fra bussen. Herefter tjekker vi ind på hotellet, 

der ligger i Alexandria, Virginia, lige uden for 

Washington D.C. og hviler ud efter rejsen. 

Dag 2. Washington D.C., magtens 
højborge og museer i verdensklasse
Washington D.C. blev USA's hovedstad i år 

1800. På foranledning af George Washington 

tegnede den franske officer og arkitekt L'Enfant 

en byplan, der i store træk har givet byens cen-

trale dele det udseende, den har i dag. Man 

tænker ikke umiddelbart USA, når man besøger 

byen første gang. 

Den har et meget europæisk 

præg med boulevarder, grønne 

torve og lav bebyggelse. Og så 

ligger den smukt, hvor Anaco-

stia- og Potomac-floden mødes. 

Vi benytter en kombination af 

bus og gåben, når vi bevæger 

os rundt i hovedstaden.

Vi begynder dagen med et besøg ved 

Arlington-kirkegården, som ligger på en bak-

ketop i staten Virginia uden for byen. Her ligger 

nationens helte og heltinder begravet, inklu-

sive Kennedy-brødrene, og det er en bevæ-

gende oplevelse at være her. Udover individu-

elle grave finder vi her også Den Ukendte Sol-

dats Grav, som er flankeret af en æresvagt, og 

hver time er der et nøje indstuderet vagtskifte.

Byens udbud af seværdigheder er overvæl-

dende, og vi må plukke i udbuddet. I løbet af 

dagen kigger vi forbi følgende seværdigheder: 

Capitol Hill med Senatet - selve Capitol-bygnin-

gen har en af verdens største kupler og huser 

historiske kunstgenstande og Kongressens 

arbejdslokaler - Repræsentanternes Hus og 

Det Hvide Hus på 1600 Pennsylvania Avenue.

Det er desværre meget vanskeligt at komme 

indenfor i Det Hvide Hus, medmindre man 

er amerikansk statsborger og kan få billetter 

gennem sit kongresmedlem, men det kan jo 

også betragtes ude fra, og det er vel nærmest 

umuligt ikke at mærke historiens vingesus, når 

man er her.

Monumenterne på The Mall er utallige. Vi passe-

rer Washington-monumentet, den høje obelisk 

dedikeret til George Washington, 

USA's første præsident, og Tho-

mas Jefferson Memorial. 

Jefferson står for sig selv ved det 

smukke tidevandsbassin direkte 

over for Det Hvide Hus omkranset 

af smukke kirsebærtræer. Vi ser 

også FDR Memorial for Franklin D. 

Roosevelt. Roosevelt er den ene-

ste præsident, der har fået fire perioder i Det 

Hvide Hus, og han er på The Mall repræsente-

ret med fire pavilloner, som repræsenterer hver 

deres præsidentperiode. 

I Lincoln Memorial sidder den ellers meget 

ydmyge præsident Abraham Lincoln i et græsk 

tempel. Han var præsident under Borgerkrigen 

fra 1861 til 1865, og han ledede Nordstater-

nes krigsindsats. Han blev selv dræbt af en 

Sydstatsfanatiker i 1865, kun seks dage efter 

at krigen sluttede i 1865.

Endelig ser vi de meget rørende monumenter 

for Vietnamkrigen og Koreakrigen samt det 

nye monument for Martin Luther King, som 

blev indviet i 2011.

Der bliver også tid på egen hånd, f.eks. på et 

eller flere af de fremragende museer, der lig-

ger som perler på en snor på The Mall: Natio-

nal Gallery of Art med en enorm samling af 

klassisk europæisk kunst og amerikansk kunst, 

National Museum of Natural History og et af 

verdens bedste naturhistoriske museer, Natio-

nal Museum of American History, som er det 

amerikanske nationalmuseum med en meget 

levende udstilling om USA's historie.

Her er alt lige fra et af de første tog, som kørte 

over prærien, til Michelle Obamas kjole fra ballet 

efter den første præsidentindsættelse. Overfor 

ligger National Air and Space Museum, verdens 

mest besøgte fly- og rumfartsmuseum med 

rumkapsler, månelandingsfartøjer og atommis-

siler og Lindbergs "Spirit of Saint Louis".

Hvis man ikke har lyst til at gå på museum i de 

timer, som er til rådighed på egen hånd, kan vi 

anbefale, at man tager en taxa til Georgetown 

og går en tur der. Dette historiske kvarter rum-

mer smukke, gamle rækkehuse fra det 18. og 

19. århundrede, der i dag fungerer som hjem 

for Washingtons intelligentsia - politikere, 

diplomater og universitetsprofessorer. I Geor-

getowns centrum finder I et hav af butikker, 

hyggelige cafeer og restauranter.

USA - På eventyr i det nordøstlige USA
13 dage

Man tænker ikke 
umiddelbart USA, 
når man besøger 
byen første gang
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WASHINGTON D.C. - MAGTENS HØJBORG

USA's hovedstad er oprindeligt planlagt af en fransk arki-
tekt og er dermed ikke en typisk amerikansk by. Den 
byder på en lang række smukke bygninger, monumenter 
og museer i verdensklasse. Vores rejseleder fortæller om 
byens historie, og der bliver også tid til et besøg blandt 
helte og heltinder på Arlington-kirkegården.



6

AMISH-FOLKET I BIRD-IN-HAND

Det meget religiøse amish-folk i staten 
Pennsylvania lever et simpelt liv uden de 
moderne faciliteter, som vi andre tager 
for givet. Vi besøger den lille by Bird-in-
Hand og får et indblik i deres hverdag. 

Vi skal dog være opmærksom på, at amish-
folket ofte ikke ønsker at blive fotografe-
ret. Det lille museum, som vi besøger, er 
en kopi af et typisk amish-hjem
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Dag 3 Washington D.C. - Philadelphia - 
Bird-in-Hand (Amish Country), PA
Vi tager tidlig afsked med Washington og 

turen går nu videre til USA's sjettestørste by, 

Philadelphia, som betyder broderlig kærlighed 

på græsk. Byen var en uhyre vigtig skueplads 

for USA's tilblivelse. Det var her, den ameri-

kanske Uafhængighedserklæring blev for-

fattet og underskrevet i 1776. Her blev det 

første amerikanske flag kreeret og syet, og 

byen var i mange år den fremmeste og mest 

moderne i det unge USA.

I dag rummer millionbyen en række presti-

gefyldte højere uddannelsesinstitutioner, 

ledende hospitaler og forskningsinstitutter. 

Det er også en vigtig industri- og havneby, 

der har haft - og har - store sociale problemer 

i form af fattigdom og arbejdsløshed. 

Byens historiske arv hæges der om. Vi skal 

besøge Independence Hall, hvor Uafhæn-

gighedserklæringen blev underskrevet, og de 

første to præsidenter blev indsat. Liberty Bell 

- Frihedsklokken, kaldte byens borgere sam-

men den 8. juli 1776, for at de kunne høre 

erklæringen blive læst op. Klokken er i dag 

udstillet i et lille museum.

Fra Philadelphia kører vi ud på landet til et 

sceneskift af de helt store. Vi skal besøge 

det kristne amish-folk, som bor i Lancaster 

County i Pennsylvania, også kendt som Penn-

sylvania Dutch Country. Amish-folket kaldes 

også "Plain People" pga. af deres "simple" 

levevis. Denne sekt blev forfulgt i deres 

oprindelige hjemlande (Dutch er en engelsk 

udtale af Deutsch og har således ikke noget 

med Holland at gøre), og flygtede derfra i 

1700-tallet for at slå sig ned i Pennsylvania, 

som var kendt som en tolerant delstat.

I dag er der omkring 

250.000 amish-troende 

i hele USA, og den stør-

ste koncentration findes 

her i Lancaster County. 

Amish-folket i Lancaster 

County anses for at til-

høre den progressive del 

af sekten, i modsætning 

til de meget konser-

vative og strenge Old 

Order Amish.

Amish-folket benytter 

sig ikke af elektricitet, 

og de bruger i stor udstrækning stadig heste-

vogn som transportmiddel - et charmerende 

syn i en travl verden. Man kan tage sig selv i 

at tro, at det hele er en form for friluftsteater 

med skuespillere, der lader som om, men her 

er der altså tale om mennesker, der har valgt 

en anden livstil end den gængse, og det er 

vigtigt at respektere deres privatliv. Landska-

bet er malerisk med gårde, frodige marker og 

vindmøller, og landevejen deles med amish-

folkets hestevogne, så man må se sig for.

Der kommer en del turister forbi for at "se 

giraffen", og amish-folket har gjort en dyd ud 

af at finde en balance mellem at vise deres 

samfund frem og tjene penge på turisterne, 

samtidig med at de bevarer det liv, de ønsker. 

For at beskytte deres privatliv har befolknin-

gen derfor oprettet et kopi af et typisk hjem, 

som vi besøger for at få et indtryk af, hvordan 

de lever.

Skolegangen i amish-samfundet slut-

ter efter 8. klasse, og de fleste arbej-

der med landbrug. Vær opmærksom 

på, at et amish-medlem ofte ikke 

ønsker at blive fotograferet. Rundvis-

ningen i byen slutter med en traditio-

nel middag med lokale specialiteter.

Dag 4. Bird-in-Hand - Manhattan,
New York, NY, Central Park m.m.
Vi kører tidligt fra Bird-in-Hand, så vi 

kan være i New York allerede ved mid-

dagstid. Vi sætter bagagen af på hotel-

let og går straks på sightseeing med 

offentlig transport i New York, hvor vi har købt 

Metro Card til alle.

Ingen storby har vel formået at sætte sig så 

meget i mange menneskers bevidsthed som 

New York. USA's største by er i sig selv en 

afspejling af hele verden. Hver eneste nation 

på kloden har bidraget med mennesker til 

denne smeltedigel af sprog, racer, religioner 

og kulturer.

Vi starter med et at kigge indenfor i en af New 

Yorks mest storslåede bygninger – den store 

Grand Central Station på 42. gade og Park 

Avenue. Den stammer fra 1871 og er bygget i 

Independence Hall i Philadelphia er et nationalt mindesmærke. Det var her, at Uafhængighedserklæringen og USA’s 
forfatning blev underskrevet.

Liberty Bell ringede, da Uafhængigheds-
erklæringen blev læst op den 8. juli 1776.

USA - På eventyr i det nordøstlige USA
13 dage

I dag er der 
omkring 250.000 
amish-troende i 
hele USA og den 
største koncen-
tration findes 
her i Lancaster 
County
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Beaux Arts-stilen med imponerede loftsmalerier 

og andre kunstgenstande. Der bliver mulighed 

for at spise frokost hos Claus Meyer, som har 

fået lov at åbne et nordisk spisested i den for-

nemme Vanderbilt Hall – det er værd at se!

Næste punkt på vores 

rundtur er byens grønne 

åndehul, Central Park. Her 

mødes newyorkere og spi-

ser frokost, dyrker motion 

og slapper af. På vestsi-

den af parken besøger vi 

Naturhistorisk Museum, 

som er det største af sin 

art i verden og ganske 

enkelt imponerende. 

De fleste af os husker det 

store dinosaurskelet i hal-

len, som er location for mange filmscener, men 

museet har også andre spændende ting, her-

under en enestående mineralogisk samling.

Vi afslutter dagen med at opleve neonlyshavet 

på pulserende Times Square, som aldrig, aldrig 

sover. Herfra kan man eventuelt på egen hånd 

gå til den legendariske skyskraber, Empire 

State Building, og tage elevatoren helt op til 

102. etage, hvorfra man har en fabelagtig 

udsigt over byen. 

Dag 5. New York, Brooklyn, Ground Zero-
monumentet og på toppen af One World
Efter morgenmaden hopper vi på den gule linje 

og kører en tur over Brooklyn-broen, hvor vi 

går en tur rundt i Brooklyn Heights-kvarteret 

og nyder den formidable udsigt 

mod Manhattans skyline. Hvis 

tiden tillader det, kan vi eventu-

elt gå tilbage over Brooklyn-broen 

- en skøn gåtur, der oser af New 

York-stemning.

Tilbage på den sydlige del af Man-

hattan besøger vi Ground Zero 

med det bevægende 9-11 Memo-

rial. Vi ser det smukke monu-

ment, hvor tvillingetårnene stod. 

Kraterne er i dag forvandlet til 

smukke vandfald. 

Her føler man den smerte, som newyorkerne 

stadig lever med efter terrorangrebet i 2001, 

men også troen på fremtiden, når blikket gli-

der op ad det nye byggeri ved siden af, One 

World Trade Center, som erstatter de bygnin-

ger, der styrtede i grus. Den nye bygning er 

541 meter høj og dermed den højeste bygning 

på den vestlige halvkugle.

Vi skal naturligvis hele vejen op til One World 

Observatory på 102. sal for at nyde synet – 

det tager under et minut med elevatoren. På 

vejen op i elevatoren får vi gennem LED-tekno-

logi en virtuel oplevelse af hele udviklingen af 

New Yorks skyline fra 1500-tallet og frem til i 

dag – virkelig imponerende!  På Main Observa-

tory på 100. sal åbenbarer virkeligheden sig så 

i form af 360 graders udsigt over New York og 

det omkringliggende vand, og man må virkelig 

snappe efter vejret, når man står her.

Tilbage i gadeplan kan vi evt., hvis tiden tillader 

det, gå en tur gennem det hyggelige SoHo-

distrikt med fine, små butikker og restauran-

ter og ud til Højbaneparken, en af New Yorks 

nyeste seværdigheder anlagt i det spændende 

Meatpacking-kvarter.

I vil denne dag mærke, at vi har en kyndig rej-

seleder til rådighed, men hvis man hellere vil 

have nogle timer på egen hånd, så er man 

naturligvis velkommen til det. Frokosten tager 

vi, når det passer ind i programmet – der er 

mange muligheder i multietniske New York.

  

Dag 6. New York - Newport 
- Hyannis på Cape Cod, MA
Vi forlader New York om morgenen og kører 

mod den eksklusive og maritime by Newport 

i staten Rhode Island, hvor vi spiser frokost 

og ser et par af byens seværdigheder. Fra 

1800-tallets slutning begyndte meget vel-

Stedet, hvor de to tvillingetårne stod før angrebet den 11. september 2001, er i 
dag smukt markeret med lyssøjler. 

Vores dage i New York byder bl.a. på en gåtur i byens smukke åndehul, 
Central Park.

USA - På eventyr i det nordøstlige USA
13 dage

På vejen op i eleva-
toren får vi gennem 
LED-teknologi en 
virtuel oplevelse af 
hele udviklingen af 
New Yorks skyline fra 
1500-tallet og frem 
til i dag – virkelig 
imponerende!
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NEW YORK - ØKONOMIENS 
OG KULTURENS HØJBORG

Med et kort til den velfungerende metro 
i lommen indtager vi New York. Vi ople-
ver pulsen på Times Square, ser byen fra 
oven to gange og besøger Brooklyn på den 
anden side af Hudson River. Vi oplever det 
nye 9-11 Memorial og får også tid til en kop 
kaffe – måske hos Claus Meyer i Grand Cen-
tral Station. Vores rejseleder stopfodrer os 
med sin viden om byen.
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RHODE ISLAND OG CAPE COD

Den velstillede del af amerikanerne har 
traditionelt holdt ferie i idylliske Rhode 
Island og omkring Cape Cod i staten 
Massachusetts. De ultra-rige byggede i 
1800-tallet kæmpe huse, hvoraf nogle i 
dag er åbent for publikum. 

På Cape Cod oplever vi smuk natur, et 
rigt dyreliv og hyggelige små byer med 
rigtig gode restauranter, yndige butikker 
og ekstra højt til loftet.   
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havende forretningsfolk at opføre kæmpestore 

sommerboliger i udkanten af denne lille, smukt 

beliggende havneby. De enorme formuer blev 

tjent på bl.a. jernbaner, minedrift og olie.

De store palæer ligger i parklignende haver 

ved kysten på Ocean Drive og The Elms. Hertil 

tog man med tjenerskab og familie i de varme 

sommermåneder, og "stormogulerne" i det 

daværende amerikanske erhvervsliv kappedes 

om at opføre de mest imponerende huse og 

afholde ekstravagante fester.

Vi skal besøge "The Breakers", Vanderbilt-

familiens sommerresidens. Et veritabelt slot 

i italiensk renæssancestil med 70 værelser. 

Stedet står stort set, som da familien brugte 

det for mange år siden. Fra havesiden er der 

udsigt over Rhode Island-sundet. Ud over de 

smukke sommerboliger er Newport kendt for 

at være udgangspunkt for den berømte kap-

sejlads America's Cup mellem 1930 og 1980, 

og de første tennisturneringer i US Open blev 

også spillet her.

I nyere tid forbindes byen med den årlige New-

port-festival, hvor store navne som Bob Dylan, 

Joan Baez og Pete Seeger optrådte adskillige 

gange. Faktisk fik Bob Dylan sit nationale gen-

nembrud her. John F. Kennedy og Jacqueline 

Bouvier blev i 1952 gift i St.Mary's Church, og 

de opholdt sig ofte i Jacquelines barndoms-

hjem, Hammersmith Farm.

Efter frokost og sightseeing i Newport kører 

vi videre mod idylliske Cape Cod og Hyannis, 

hvor vi skal bo de næste to nætter. Hyannis 

er især kendt for at huse det såkaldte Ken-

nedy Compound, familien Kennedys sommer-

residens. Det var herfra, at John F. Kennedy 

førte sin præsidentkampagne i 1960. Mens 

han var præsident, fungerede stedet som Det 

Hvide Hus om sommeren. Huset blev bygget 

af Joseph Kennedy Sr., familiens overhoved og 

præsidentens far. Vi ankommer sidst på efter-

middagen, og efter et par travle dage kan vi nu 

se frem til et lidt roligere tempo, så vi kan nå 

at få sjælen med på rejsen.

  

Dag 7. Hyannis, rundt på charmerende
Cape Cod - evt. Martha's Vineyard
I dag skal vi på en hyggelig udflugt rundt i det 

amerikanske ferieland på Cape Cod, en halvø 

ud mod Atlanterhavet, som byder på klipper, 

sandklitter og brede, hvide 

sandstrande. 

Vi skal besøge en idyllisk, 

gammel hvalfangerby og 

gå nogle gode ture i to 

naturreservater ved havet. 

Her ser vi en meget smuk 

lagune og strandenge, og 

langs stranden på begge 

sider af halvøen møder vi et 

rigt dyreliv med sæler og masser af vadefugle.

Senere kører vi til Provincetown, Cape Cods 

charmerende turisthovedstad, som er, hvad 

man kan kalde USA’s Skagen med masser af 

gode restauranter og butikker. Det er en meget 

charmerende by med smukke og pudsige træ-

huse og et højt stentårn modelleret over et af 

de fæstningstårne, som adelsfamilierne byg-

gede ved deres paladser i Siena, Italien.

Tårnet er et mindesmærke for de første nybyg-

gere, der kom med Mayflower i 1620. De satte 

foden på amerikansk jord for første gang her, 

hvor Provincetown ligger i dag. De blev her kun 

en måned, hvorefter de sejlede videre til Pli-

moth. Vi anbefaler, at man bestiger tårnet. På 

toppen belønnes man med en flot udsigt over 

hele nordspidsen af Cape Cod. I tilknytning til 

tårnet er der et glimrende lille museum.

Det er også muligt på egen hånd at besøge den 

eksklusive ø Martha's Vineyard på denne dag  – 

man skal dog være opmærksom på, at man i så 

tilfælde går glip af udflugten rundt på Cape Cod.

Ønsker man at besøge Martha’s 

Vineyard, tager man færgen fra 

Hyannis til Oak Bluffs – en sejltur på 

ca. 1½ time. Her lejer man cykler og 

cykler rundt på den idylliske ø, hvor 

mange prominente amerikanere hol-

der sommerferie, inklusive Barack 

Obama og hans familie. 

Den lille by Oak Bluffs er kendt for 

sine historiske såkaldte Gingerbread Cotta-

ges, som er originale sommerhuse fra omkring 

1850'erne. I byens havn ligger både fiskefartø-

jer og imponerende lystbåde, og øen byder på 

en lang række dejlige restauranter og hyggelige 

små butikker. Uden for byen cykler I på små veje 

omgivet af sandklitter og duftende fyrtræer.

I Newport kigger vi indenfor i det store Vanderbilt-palæ, The Breakers, som den stenrige fami-
lie lod bygge som sommerresidens i slutningen af 1890’erne.

Martha’s Vineyard er en eksklusiv ferieø ud for Cape Cod. 
I kan besøge øen på egen hånd og leje cykler på havnen. 
Måske møder I Obama-familien, som holder ferie her.

USA - På eventyr i det nordøstlige USA
13 dage

På toppen beløn-
nes man med en 
flot udsigt over 
hele nordspidsen 
af Cape Cod
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Dag 8. Hyannis, Cape Cod - Boston, MA,
JFK's bibliotek og shopping
I dag kører vi videre nordpå mod Boston med 

stop på et par virkeligt historiske og meget inte-

ressante steder. Første stop er Plimoth Planta-

tion-museet, hvor man har lavet en kopi af en 

landsby, som den så ud i 1627, da de første 

hvide slog sig ned på den amerikanske østkyst. 

Det er et meget levende 

frilandsmuseum, hvor 

lokale skuespillere udklædt 

som de første "pilgrimme" 

arbejder og går rundt og 

fortæller om stedet.

Videre mod nord i udkan-

ten af Boston besøger vi 

John F. Kennedy Presiden-

tial Library and Museum 

tegnet af den berømte amerikansk-kinesiske 

arkitekt, I.M. Pei. Stedet rummer utallige gen-

stande, dokumenter, billeder og film fra præsi-

dentens liv og embedsperiode. Museet er byg-

get som en kopi af vestfløjen af Det Hvide Hus, 

som det så ud fra 1961 til 1963, hvor Kennedy 

blev myrdet. Fra museets parkanlæg er der en 

flot udsigt mod Bostons havneområde.

Vi laver aftensmad- og shopping-stop i Wrent-

ham Village Premium Outlet nær Boston. Her er 

der et par hundrede forretninger, som sælger 

mærkevarer til lave priser - et paradis for dem, 

der har et shopping-gen, og I får god tid!

Dag 9. Boston, Uafhængighedskrigen, 
USA's smukkeste kirke m.m.
Boston - den største og vigtigste by nord for 

New York - har i amerikansk sammenhæng en 

lang og glorværdig historie. Det var her, oprø-

ret mod englænderne startede. Ikke så meget 

på grund af en ubændig frihedstrang, men 

mere på grund af skatte- og afgiftspolitik.

VI kører ind til byens centrum og 

besøger nogle af de vigtigste steder 

for begivenhederne under Uafhæn-

gighedskrigen.En smuk spadseretur 

i det fine Beacon-Hill-kvarter bringer 

os tilbage til 1800-tallets velhaver-

liv. Her er brostensbelagte gader og 

fine og meget dyre murstenshuse 

med små haveanlæg og gamle høje 

træer. Ren idyl!

Vi skal også bruge bentøjet på Bostons gamle 

fælled, der i dag tjener som bypark og er den 

ældste af slagsen i hele landet. Senere besø-

ger vi en kirke i særklasse - Trinity Church. Den 

regnes med rette for et af de smukkest indret-

tede bygningsværker i Nordamerika og USA's 

smukkeste kirke. Selv ikke-religiøse mennesker 

risikerer at få "religiøse" tanker her!

Lige over for ligger Bostons højeste bygning, 

det 241 meter høje John Hancock Tower teg-

net af I.M. Pei, som vi også stødte på i går, da 

vi besøge John F. Kennedys bibliotek. Froko-

sten indtager vi i det store 250 år gamle mar-

ked Faneuil Hall ved havnen, smukt restau-

reret og med et utal af spændende butikker.

Vi slutter dagen med et kort besøg ved Har-

vard-universitetet, et af USA's fineste univer-

siteter og sammen med bl.a. Yale og Prince-

ton-universiteterne medlem af det såkaldte 

Ivy League - en sammenslutning af USA´s 

otte fineste universiteter. Universitetet blev 

grundlagt i 1638 og har udklækket ikke min-

dre end 47 Nobelprismodtagere og mange af 

magtens mænd og kvinder, og dem, hvis huse 

vi så i Newport og på Cape Cod, har studeret 

her. Vi nøjes med at se universitetet udefra.

Dag 10. Boston - Niagara Falls, 
gåtur ved vandfaldet
I dag har vi en lang køretur foran os, og vi 

står derfor meget tidligt op. Vi lægger et stop 

ind i den lille by Stockbridge i Massachusetts, 

hvor mange kunstneriske sjæle har slået sig 

ned. Byen er en typisk New England-by og 

også feriested for velhavere og jetsettere. 

Frokosten indtager vi formentlig omkring 

Albany, staten New Yorks hovedstad. Vi 

finder et sted, som serverer en solid ame-

rikansk buffet - man må hyle med de ulve, 

man er iblandt.

Vi kører gennem de smukke Rolling Hills og 

Finger Lakes-regionen i den nordlige del af 

staten New York, hvor der er optimale vejr-

Det historiske Quincy Market ved Faneuil Hall i Boston 
er et hyggeligt sted at gå tur og spise frokost.

Trinity Church i Boston er måske USA's smukkeste kirke. Den blev indviet i 1876.

USA - På eventyr i det nordøstlige USA
13 dage

Selv ikke-religiøse 
mennesker risi-
kerer at få "religi-
øse" tanker her!



13

BOSTON - GLORVÆRDIG HISTORIE

Tanken om uafhængighed fra briterne opstod 
i Boston, og byen er derfor en af USA's vig-
tigste i historisk sammenhæng. Den var før 
uafhængigheden en af det britiske imperi-
ums vigtigste havnebyer og har bevaret et 
europæisk præg med mange huse fra koloni-
tiden. Byen er hjemsted for to af USA's mest 
prestigefyldte universiteter: Harvard og Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT). 
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mæssige betingelser for vindyrkning. Området 

har således op mod 100 vingårde, som dyrker 

især Chardonnay og Riesling-druen, og Finger 

Lakes Riesling er kendt i hele USA.

Efter den lange køretur når vi omkring ved 

18-tiden frem til et af 

USA's naturmæssige 

højdepunkter: Niagara 

Falls, de store vandfald 

på grænsen mellem USA 

og Canada, som er et af 

naturens vidundere. Her 

fosser der svimlende 2,8 

millioner liter vand ud 

over kanten i sekundet!

Vandfaldene er en af 

USA's største bryllups-

rejsedestinationer og 

det menes, at Napoleon 

Bonapartes lillebror, Jerome Bonaparte og hans 

brud var de første honeymooners på stedet 

helt tilbage i 1803. 

Der er to store og et mindre vandfald på hver 

sin side af grænsen: American Falls og det 

mindre Bridal Veil Falls på USA-siden og Hor-

seshoe Falls på Canada-siden. De store fald 

er begge omkring 52 meter høje, og American 

Falls er 330 meter bredt, mens Horseshoe er 

793 meter bredt. Mellem de to vandfald ligger 

Goat Island, som er amerikansk.

Selvom vi skal besøge et af naturens store vid-

undere, må I ikke forvente at finde det samme 

naturpark-lignende scenarie rundt om vandfal-

dene, som Jerome Bonaparte og hans hustru 

så for over 200 år siden. Området er en broget 

landhandel med udsigtsplatforme, hoteller og 

kasinoer. Det er måske ikke så 

smukt at kigge på, men det er 

stadig dybt fascinerende at kigge 

ned i selve vandfaldet og de 

enorme mængder af vand, som 

fosser ud over kanten.

Vi går ud til Goat Island fra USA-

siden via fodgængerbroer. Støv-

regn fra vandfaldene har her 

skabt en naturlig og meget fro-

dig planteskole, og udsigten er 

spektakulær. Herefter er det tid 

til at krydse grænsen til Canada 

og finde vores hotel.

Dag 11. Niagara Falls, Ontario, 
- Toronto, besøg på vingård
Udsigten over Niagara Falls regnes for at være 

smukkest fra den canadiske side, og det er 

det, vi skal opleve i dag. Vi begynder med en 

sejltur ud på søen med The Hornblower, som 

skibet hedder fra Canada-siden, og det tager 

os så tæt på de store vandfald som muligt. 

Der udleveres regnslag, når vi går ombord på 

skibet. Sejlturen er nok det tætteste vi kommer 

på vandfaldene, medmindre vi kaster os ud 

over kanten i en tønde - hvilket dog er blevet 

forbudt, efter at det er forsøgt et par gange.

Herefter går vi en tur langs kanten af Horse-

shoe Falls og nyder udsigten, inden vi hentes 

af bussen og fortsætter til Canadas – måske 

- mest idylliske lilleby, Niagara On The Lake. 

Byen ligger meget smukt, hvor Niagara-floden 

løber ud i Ontario-søen og er præget af mange 

fredede træhuse med velplejede haver og 

store træer. Byens hovedstrøg er blomsterud-

smykket og rummer masser af gode restauran-

ter og butikker.  Der bliver tid til både frokost 

og slentreture i idyllen.

Staten Ontario er kendt for sin meget fine vin-

produktion, og som sidste stop inden vi kører 

til Toronto, har vi indlagt et besøg på en skøn 

vingård, Konzelmann Estate Winery, som ligger 

ned til den store Lake Ontario. Her skal vi på 

Connoisseur Tour og smage fire kvalitetsvine, 

inkl. en såkaldt Icewine - en dessertvin, som 

laves af druer, som plukkes lige efter, at fro-

sten er sat ind. Et meget behageligt bekendt-

skab!

Herefter går turen til Toronto, hvortil vi ankom-

mer først på aftenen. Byen er staten Ontarios 

hovedstad og Canadas største by med omkring 

2,8 mio. indbyggere (5,5 mio. med alle for-

stæder), og som Canadas handels- og finans-

centrum er den en magnet for indvandrere fra 

Rejsen slutter i Toronto, hvor der er mulighed for at nyde udsigten fra toppen af byens 
vartegn, det 553 meter høje CN Tower. 

Niagara On The Lake er en af Canadas mest idylliske små byer med 
gamle fredede huse og velplejede haver.

USA - På eventyr i det nordøstlige USA
13 dage

Niagara Falls, de store 
vandfald på grænsen 
mellem USA og Canada, 
som er et af naturens 
vidundere. Her fosser 
der svimlende 2,8 mil-
lioner liter vand ud over 
kanten i sekundet!
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hele verden. Der tales 140 sprog i byen og 

1/3 af indbyggerne taler et andet sprog end 

engelsk eller fransk derhjemme.

   

Dag 12. Toronto, sightseeing og hjemrejse
Vi spiser morgenmad på hotellet og kører her-

efter ud i Toronto, og vi begynder med en tur 

til havnen, hvorfra vi tager færgen til Toronto-

øerne. Fra den lille charmerende færge er der en 

unik udsigt til Torontos flotte skyline. Vi går ikke 

i land af tidsmæssige årsager, men returnerer til 

havnen. Herfra fortsættes til Torontos vartegn 

CN Tower, det 553 meter høje tv- og radiotårn, 

som er byens stolthed. De, der har lyst, kan 

tage en tur med elevatoren op til toppen og se 

Toronto og omegn fra oven, pris canadiske dol-

lars 36 (ca. 184 kr. - ikke inkluderet). 

Bygningen var indtil 2007 verdens højeste frit-

stående bygning, og udsigten herfra er mage-

løs. Ved siden af tårnet ligger der et akvarie 

i verdensklasse samt en gammel remise, der 

rummer et lokomotivmuseum og et mikroøl-

bryggeri.

Nu lakker det uigenkaldeligt mod enden. Vi 

kører den korte tur til Toronto Pearson Inter-

national Airport, hvor flyet mod Europa og 

Danmark venter på os. I lufthavnen kan man 

spise lidt sen frokost. Der er afgang sidst på 

eftermiddagen.

Dag 13. Ankomst til Danmark

Horseshoe Falls er det største af de tre vandfald i Niagara. Det er 52 meter højt og 793 meter langt. Der dyrkes rigtig god vin i Ontario-regionen. Vi 
besøger en vingård og smager de liflige dråber. 
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