
1. dag 

Danmark-Boston 

I løbet af dagen flyves der fra 
Danmark til Boston 

 

Ved ankomsten til Boston henter I 

jeres bil og kører til hotellet. I har den 

resterende del af dagen plus dagen i 

morgen til at opleve nogle af Bostons 

mange seværdigheder. Der er nok at 

foretage sig i den fascinerende by. 

Overnatning og morgenmad: 
Hampton Inn 

 

2. dag 

Boston 

Olev Boston, prøv f.eks. Old Town 

Trolley. Hop ombord på denne 

behagelige kombination af transport 

og underholdning. Oplev det historiske 

Boston med farverige anekdoter og 

humoristiske historier 
Overnatning og morgenmad: 

Hampton Inn 

 

3. dag 

Boston - Portland, ME (Kørsel ca. 

175 km) 

Langs Massachusetts Bay går turen 

nordpå via Salem, kendt for 

hekseprocesser i det 17. århundrede 
op langs kysten til Maine.  

 

Lige efter I har passeret statsgrænsen 

til Maine ligger Kittery, hvor der er 

fantastiske shoppingmuligheder i 

factory outlets, inden I fortsætter til 

Portland , og hvor I har en 

overnatning. 

Overnatning: Holiday by the bay 

 
4. dag 

Portland ME - Bar Harbor, ME 

(Kørsel ca. 375 km) 

I fortsætter op langs kysten til Freport 

– en smuk kystby med eksklusive 

butikker, hyggelige caféer og 

fantastiske restauranter.  

Dagens mål, Bar Harbor, ligger på øen 

Mount Desert Island, som også lægger 

jord til den spektakulære Arcadia 

National Park. Bar Harbor er en lille 

by, der lever af sine turister.  

Stil bilen i byen, lej cykler og tag på 

opdagelse til krystalklare søer og 

farverige bjerge. 

 

Stig på en trolley, der tager jer på en 

guidet tur rundt i alle herlighederne 

eller benyt de mange, små færger, 

der fragter folk mellem 

nationalparkens mindre øer.  

Overnatning og morgenmad: 
Best Westerne Acacia 

5. dag 

Bar Harbor, ME 

Acadia National Park er Maines eneste 

nationalpark. Der findes næsten 200 

km vandreruter, der blandt andet går 
til toppen af Cadillac Mountain. Herfra 

er der en imponerende udsigt over 

Porcupine Bay og Frenchman Bay.  

 

Acadia National Parks trækplastre er 

dens tætte nåleskov og den forrevne 

kystlinie. Ved fyrtårnet ved Bass 
Harbor har man en flot udsigt til de 

omkringliggende øer 

 

Det er mulig at tage en Lulu Lobster 

Boat Cruise - Sejl ud og oplev 

hvorledes New Englands kendte og 

elskede hummer indfanges. 

Overnatning og morgenmad: 

Best Westerne Acacia 

6. dag 

Bar Harbor - White Mountains, NH 

(Kørsel ca. 340 km) 

I kører vestover mod New Hampshire 

og White Mountains, f.eks. via Maine 

Lakes District. Whites, som 

bjergkæden kaldes, rejser sig i stærk 
kontrast til det flade New 

Hampshireplateau. 

I hele området er der mulighed for at 

komme ud og vandre, kigge på 

dyrelivet eller nyde de små byers 

charmerende stemning og hyggelige 
caféer. 

Overnatning og morgenmad: 

Christmas Farm 

 

7. dag 

White Mountains - Stowe, VT 

(Kørsel ca. 200 km) 

I lægger New Hampshire bag jer og 

kører til Vermonts hovedstad, 

Montpellier, hvis skyline domineres af 
regeringsbygningens gyldne kuppel, 

som kan ses fra lang afstand.  

I fortsætter til Stowe ved foden af Mt. 

Mansfield, der er det højeste punkt i 

Vermont med sin 1.339 meter. Stowe 

er et område, der indbyder til 
udendørsaktiviteter. 

Overnatning og morgenmad:  

Northern lodge 

8. dag 

White Mountains - Stowe, VT  

I dag nyder I naturen og det dejlige 
resort, måske gå en tur. 

Overnatning og morgenmad:  

Northern lodge 

8. dag 

Stowe – Green Mountains, VT 

(Kørsel ca. 135 km) 
Dagens tur går fra Stowe mod Green 

Mountains National Forest. På vejen 

passerer I Vermonts nok mest 

fotograferede attraktion – vandsfaldet 

Moss Glen Falls of Granville. Green 

Mountains er fantastisk til vandreture 

og tilbyder flere forskellige ruter, der 

varierer i både længde og hårdhed. 

Overnatning og morgenmad_ 

Best western Inn 

9. dag 

Green Mountains – Fall River, MA 

(Kørsel ca. 275km) 

I dag går turen mod The Berkshires i 

Massachusetts – Området kan 

besøges hele året rundt og er kendt 

for sit store udbud af museums, 

historiske steder, musik/dans og 
kunstarrangementer.  

For dem der har lyst til flere 

naturoplevelser tilbyder området 

alverdens muligheder for aktivikteter i 

fantastiske smukke landlige og 

idylliske omgivelser med floder, små 
vandløb og søer flankeret af bjerge i 

baggrunden.  

Turen går videre til Fall River der 

ligger tæt ved Rode Island og andre af 

de mest attraktive sommerhus 

områder i New englad. 

Overnatning og morgenmad: 
Comfort Inn 

10. dag 

Fall River-Rode Island 

(ca 100 km. t/r) 

I kan køre til USA’s mindste stat, 

Rhode Island, der er de rige 
newyorkeres foretrukne feriested. 

 

Flere steder passerer I villaer og 

palæer bygget til det 19. århundredes 

velhavende overklasse, men det er 

langs Bellevue Avenue inde i Newport 

de mest overdådige villaer og pæler 

ligger. 

Hvis vejret og tiden tillader det, skal I 

tage en smuk gåtur ad Cliff Walk 

langs kysten øst for Newport. En tur 

på ca. 5,5 km, der går over stok og 

sten forbi private haver og via 

stranden, så et par gode gå sko er en 

god ide.  

Overnatning og morgenmad: 
Comfort Inn 

11. dag 

Fall River –Cape cod 

(kørsel: ca. 200 km t/r) 

I kan køre til Cape Cod, som 

tiltrækker tusinder af turister hele året 
rundt.  

Her er atmosfærefyldte små byer med 

de skønneste gamle bygninger og 

hyggelige gader med butikker, 

gallerier og spisesteder.  

Lad turen gå ud til den farverige 

kunstnerby, Provincetown på 

nordspidsen af halvøen. Her finder I 

en afslappet kunstnerkoloni, en 

historisk og stadig travl havn og et 

centrum med gallerier, butikker og 

portugisiske bagerier.  

Intet besøg på Cape Cod er helt rigtigt 

uden et hvalcruise  

Man kan også tage på Newport 

Mansion Tour, et besøg i et af de 
overdådige palæer, som i det 19. 

Århundredes storhedstid var 

sommerresidens og legeplads for det 
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bedre borgerskab såsom Breakers, 

Astor og Vanderbilt. 

Overnatning og morgenmad: 
Comfort Inn 

12. dag 

All River - Boston, MA (Kørsel ca. 

85 km) 

Efter morgenmaden går det i løbet af 

dagen til lufthavne i Boston hvor vilen 
afleveres og flyet venter 

  

 Derefter flyves der hjemad  
 

13. dag 

Hjemme 

I løbet af formiddagen er turen slut i 

Kastrup eller Billund  

Turen kan forlænges med ophold ved 

stranden eller ekstra dage i Boston 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


