
  

1. dag 

Danmark-New York 
I løbet af morgenen eller formiddagen 

er der afgang fra Kastrup eller Billund 

til New York, enten direkte fra Kastrup 

eller med et skift i Europa. 

Efter pas- og toldkontrollen henter du 

bilen og kører til dit hotel, der ligger i 
bydelen Hasrouck Heights på Ney 

Jersey – ca. 24 km. fra Newarks 

Lufthavn 

 

Hotel Holiday Inn Hasbrouck Heights 

er virkeligt nydeligt hotel med gode 

værelser og hotellet har restaurant og 

bar samt udendørs pool. 

Efter ankomsten kan du sagtens nå et 

første kik på den spændende storby 

og nemmest er det at tage bussen. 

Bussen kører hver halve time fra 

området til den store busstation 8 

minutters gang fra Tme Squere.  

Bussen kører hver ½ time fra tidlig 

morgen til midnat og turen tager ca. 

25 min, så du kan snildt nå en god 

middag og et teaterbesøg og alligevel 

tage bussen hjem og på den måde 

sippe for at skulle betale for 

parkering.  

Overnatning og morgenmad: 
Holiday Inn Hasbrouck Heights 

2. dag 

New York 

Brug dagen på endnu et besøg i den 

"Big apple" som byen tit kaldes (se 

vores afsnit om New York ideer til 

oplevelser).  
Overnatning og morgenmad: 

Holiday Inn Hasbrouck Heights 

 

3. dag 

New York – Philadelphia, PA 

(136 km) 

Vi starter turen mod Florida ved at 

køre mod den historiske by 

Philadelphia.  

Byen er en af USA`s ældste byer og 

blev grundlagt i 1662 i området hvor 

der siden 1669 var svenske kolonister. 

I 1776 blev USA`s uafhænigheds- 

erklæring underskrevet i Philadelpia 

ligesom USA`s forfatning blev 

udarbejdet i byen.  

Overnatning og morgenmad: Holiday 

Inn Express Pens Landing 

4. dag 
Philadelphia – Washington, D.C. 

(228 km) 

Turen går nu til Washington: 

Overnatning og morgenmad:  

Comfort Inn 

5. dag 
Washington D.C 

Byen er hjemsted for Kongressen, Det 

Hvide Hus, Højesteret, 

Udenrigsministeriet og mange andre 

regeringsbygninger, mens 
eksempelvis forsvarsministeriet "The 

Pentagon" ligger i Virginia-forstaden 

Arlington.  

Der er desuden et utal af museer i 

byen, blandt andet The Smithsonian 

Institute, Det Nationale Kunstgalleri, 
Nationalarkiverne og et af verdens 

mest omfattende biblioteker, Library 

of Congress. 

Overnatning og morgenmad:  

Comfort Inn 

6. dag 

Washington D.C. – Colonial 
Williamsburg – Roanoke, VA 

(635 km) 

Efter nogle dag med korte 

dagsstrækninger skal du nu på en 

længere tur mod Roanoke. 

Undervejs bør du besøge Colinal 
Williamsburg, der er en bydel af 

Willamsburg der delvist er omdannet 

til en form for et frilandsmuseum 

Mottoet for Colonial Williamsburg er 

"Fremtiden kan lære af fortiden".  

Det historiske område er en 

fortolkning af en gammel amerikansk 

by, med udstillinger, herunder 

snesevis af ægte, eller genskabt 

koloniale huse og i forbindelse med 

den amerikanske uafhængighedskrig 

historie. 

Turen går videre til Roanoke, en by 

der opstod da nybyggerne drev deres 

kvæg over Shenandoah bjergene til 

de saltholdige bredder af Roanoke 

floden. 

Du kan nå et besøg på 

markedspladsen, hvor du finder flere 

lækre restauranter og barer.  

Overnatning og morgenmad: 

 Sleep Inn Tanglewood 

7. dag 

Roanoke - Hendersonville 

(Kørsel ca. 375 km)  

dag går turen gennem de smukke 

Great Smokey og Blue Ridge bjerge 

på vej igennem North Carolina. 

I den hyggelige by Ashville finder du 

Biltmore Estate, et fransk renaissance 

slot bygget af George Wahington 

Vanderbilt. Her kan du købe en guided 

tur igennem slottet eller den store 

have og vinmarkerne. 

Det er også muligt at komme men en 
lille jernbane gennem Blue Ridge 

bjergene 

Overnatning og morgenmad_ 

Best western Inn 

8. dag 

Hendersonville – Charleston 

(Kørsel ca. 390 km)  
Turen går videre til Charleston, der 

blev grundlagt i 1670 af engelske 

immigranter. 

Det var i Charleston, at Den 

amerikanske Borgerkrig startede. i 

januar 1861 der varede frem til 17. 
februar 1865, hvor fortet og byen 

overgav sig.  

I 1885 blev byen ramt af en kraftig 

orkan og i 1886 af et jordskælv. På 

trods af dette står de fleste af byens 

historiske bygninger, herunder de 

mange kirker endnu.  
Overnatning og morgenmad:  

Holiday Express 

9. dag 

Charleston, SC 

Efter flere lange køredage har du en 

hel dag til at nyde den skønne by.  

Man bemærker at man nærmer sig 

den Caribiske del af USA med et klima 

der betyder palmer og et mere lyst 

livssyn. 

Byens gader er smalle, så her går 

man rundt eller tager måske en 

hestevogn, eller besøg omegnen hvor 

en spændende botanisk have findes.  

Overnatning og morgenmad:  

Holiday Express 

10. dag 

Charleston – Savannah, GA  

(175 km) 

Turen går videre til den hyggelige by 

Savannah, hvor du bl.a. kan besøge 

Old Fort Jackson fra 1775 

Langs byens havnefront, Riverfront 

Plaza, ligger der flere butikker, 

restauranter, barer og cafeer, hvor du 

kan indtage en amerikansk limonade-

drink, mens du iagttager folkelivet. 

Hvis du kommer når det er varmest, 
så er der flere gode strande på øerne i 

området.  

Overnatning og morgenmad:  

Quality Inn Midtown 

11. dag 

Savannah – St. Augustine, FL 
(293 km) 

Du forlader smukke Savannah for er 

opdage Florida og St. Augstine. 

St. Augustine er en by i den 

nordøstlige del af Florida og byen blev 

grundlagt i 1565 af spanske 

opdagelsesrejsende. 

Hvis du vil have et flot syn over byen 

så bestig fyrtårnet, hvor der er 219 

trin til toppen og gå en tur i byen for 

at opleve den smukke spansk 
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inspirerede gamle bydel belagt med 

brosten. 

Du kan også besøge vinhuset 

Sebastian. 

Overnatning og morgenmad: 

Southern Oaks Inn 

12. dag 

St. Augustine – Orlando, FL 

(274 km) 

På vejen mod Orlando og alle 

temaparkerne bør i besøge vandfaldet 

Silver Springs der pumper lige så 

meget vand ud i døgnet som der 

bruges i New York og I kan komme på 

sejltur i sumpen fyldt med fugle og 
dyr. 

Fremme i Orlando kunne vi anbefale 

en aften i Downtown Disney, fyldt 

med restauranter, forretninger og 

underholdningsmuligheder.  

Overnatning og morgenmad: 

Grand 

13. dag 

Orlando 

Her I Orlando skal der foretage et 

valg, hvilken temapark skal skal 

besøge, der er rigtig mange at vælge 

imellem  
Overnatning og morgenmad: 

Grand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. dag 

Orlando 

Sidst dag i Orlando. 
Overnatning og morgenmad: 

Grand 

15. dag 

Orlando – Miami Beach, FL 

389 km) 

Der er ikke langt til Miami Beach og vi 
vil forsøge at få plads på Circa 39 – et 

lækkert hotel meget tæt på den 

skønne Strand 

Overnatning og morgenmad: 

Circa 39 

16. dag 
Miami beach  

Miami beach er stedet såvel hvis du vil 

nyde det gode vejr på stranden eller 

den stilfulde by og du ikke strandliv 

kan du komme på kryds på havet og 

også her findes der flere temaparker. 

Overnatning og morgenmad: 

Circa 39 

17. dag 

Miami beach  

Miami beach er stedet såvel hvis du vil 

nyde det gode vejr på stranden eller 

den stilfulde by og du ikke strandliv 

kan du komme på kryds på havet og 

også her findes der flere temaparker. 

Overnatning og morgenmad: 
Circa 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. dag 

Miami-Danmark. 

Der er tid til de sidste køb inden det 
går til lufthavnen, hvor der flyves 

retur til Kastrup eller Billund med et 

stop undervejs. 

 

19. dag 

Danmark 

 I løbet af morgenen eller formiddagen 

er du tilbage i Danmark efter en rigtig 

spænende tur, hvor du har fået et 
rigtigt godt indtryk af USA. 

Vi kan tilrette turen efter jeres ønsker. 

 

 

 

 

 

 


