
1. dag 

Danmark-New York 

Der er i løbet af morgenen afgang fra 
Kastrup eller Billund til New York. 

 

Her finder du ind til hotellet, der ligger 

godt og centralt på Manhattan. 

Alternativ kan I afhente bilen i 

lufthavnen  – prisen vil være den 

samme, men der skal så betale for 

parkering i New York 

Overnatning: hotel Excelsior 
 

2. dag 

New York  

Få byer kan som New York skabe den 

perfekte ramme om den ultimative 

storbyferie. Her er simpelthen alt. 

 

Den himmelstræbende skyline, den 

hektiske trafik og det kolossale 

menneskemylder kan tage pusten fra 
de fleste. Der er dog også åndehuller, 

og trænger I til at slappe af, er 

Central Park helt perfekt. 

Gå på opdagelse i nogle af New Yorks 

mange forskellige områder, der hver 

har deres særpræg, masser af 
spændende butikker, smarte 

restauranter og trendy caféer.  

 

Du kan læse mere på vores New York 

sider, der vrimler med gode 

oplysninger. 

Overnatning: hotel Excelsior 

 

3. dag 

New York-Ithaca, NY 
451 km.  

I henter bilen for at køre ud af New 

York og I blive overrasket over hvor 

hurtigt man er væk fra byens puls. 

På vej ud af byen kan i stoppe op ved 

West Pooint, hvor det smukke 
militæracademy ligger smukt ved 

Hudson floden . 

 

Fortsæt turen langs floden til 

Vanderbilt familiens tidligere 

sommerresindens, som ligger i en 

vidunderlig smuk park med udsigt til 

floden og de omkringliggende Catskill 

bjerge.  
 

Hvis I har tid kan I komme på guided 

tur til omkring 10 USD. 

Turen fortsætter tæt ved Catskill hvor 

der er gode muligheder for gode 

gåture, bl.a. a til stenhusene i Hurley. 

Overnatning og morgenmad: 
Hotel Hampton Inn 

4. dag  

Ithaca – Niagara Falls, ON Canada  

(280 km)  

I dag går det videre igennem det 

smukke Finger Lakes, hvor man før 

  

i tiden kunne møde "rødhuderne" og 

frem til Niagara, og hvem har ikke 

hørt om dette meget imponerende 
vandfald der ligger på grænsen af USA 

og Canada.  

 

Til forskel fra f.eks. Island, hvor de 

imponerende vandfald ligger ret så 

ensomt, er der masser af "gøgl" 

omkring faldet, men det ødelægger 

ikke oplevelsen.  

Inden I krydser grænsen til Canada 

skal I besøge den amerikanske del af 

Niagara, hvor man nemt kan blive lidt 

våd. 

Efter at I har passeret grænsen går 
det til hotellet, hvorefter I bør besøge 

vandfaldet der om aftenen er oplyst 

med jævne mellemrum.  

Overnatning og morgenmad: 

Hotel Courtyard by Marriott 

 

5. dag 

Day 05: Niagara Falls – Corning, 

NY  (235 km)  
Næste formiddag må I tage på udflugt 

der lyder som en turistfælde, nemlig 

sejlturen med Mint of The mist. 

 

I står først i kø for så at blive kørt ned 

med elevator hvor I får udleveret en 

plasticregnfrakke, så ombord på 

båden, der sejler jer så tæt på 

vandfaldet som det er muligt. I finder 

hurtigt ud af hvad regnfrakken skal 
bruges til, men turen er efter vor 

mening et must og du kan tage en 

række gode billeder.  

 

Derefter forlades Niagara med en god 

oplevelse på nethinden og nu turen 

går nu gennem det smukke landskab 

fra til Corning, hvor der overnattes, og 

hvor bl.a. kan besøge Corning 
Glasmuseum. 

Overnatning og morgenmad: 

Hotel Comfort Inn 

6. dag 

Corning – Lancaster, PA  

(323 km)  
Dagens tur går ind i Pennsylvania til 

Lancaster. Området er kendt for at 

det er her  Amish folket lever (også 

kendt som "the plain people")  

 

Mange  bliver overrasket over at 

folket stadig lever som i de gode 

gamle dage uden elektricitet og bil. 

Den kirkelige retning stammer fra 

Schweiz og blev grundlagt i 1693 og 

efterkommerne taler stadig en speciel 

dialekt af Hollansk/tysk.  

 

Det er muligt at komme tæt på folket 

ved at købe en guided udflugt, og I vil 

helt sikkert møde befolkningen i 
området (vi har mødt dem på en 

restaurant i området (nok ikke lige 

efter bogen) 

Overnatning og morgenmad: 

Hotel Wingate 
  

 

7. dag 

Lancaster –Washington, DC  
(216 km)  

Hvis I  står tidligt op kan du opleve 

børnene gå i skole, hvor alle aldre går 

sammen (i ferier og under høsten er 

skolen lukket). 

Derefter går turen tilbage til nutiden 
idet turen går mod USA´s hovedstad 

Washington. 

Undervejs er der tid til at køre langs 

bugten med alle fyrtårnene og besøge 

Annapolis, der er hovedstaden i 

Maryland, en smuk havneby.  

I kan tage på en guided tur i 

Parlamenter der USA ældste der 

stadig fungerer, du kan besøg US 

marine akademi og meget mere. 

 

Sidst på dagen må du løsrive dig byen 

og køre til Washington. 
Overnatning og morgenmad: 

Hotel Comfort Inn 

 

8. dag 

Washington, DC 

I dag skal I opleve USA`s hovedstad 

og byen summer af turister og modsat 

hvad man skulle tro er hovedparten af 

museer og seværdigheder gratis at 
besøge. 

 

De fleste seværdigheder ligger 

omkring national Mall, og måske 

skulle I købe en guided rundtur, så I 

får set Det Hvide Hus (udefra) 

Arlington kirkegården osv. 

Overnatning og morgenmad: 

Hotel Comfort Inn 

 
9. dag 

Washington-New York lufthavn  

(362-400 km.) 

Fra nationens hovedstad til fødestedet 

for nationens frihed.  

I Philadelphia bør I naturligvis besøge 
Independence Hall, hvor USA`s 

Uafhængigheds erklæring og 

Forfatning blev skrevet og i Liberty 

Hall se den berømte klokke, der 

forkyndte USAs frihed.  

 

Herefter går turen til New York 

afleveres og derefter finder I til 

lufthavnen 

 
Da der typisk flyves fra New York mod 

Danmark ved 17-18 tiden er der pænt 

tid til at nå det hele. (turen kan 

naturligvis forlænges med ekstra dage 

i New York)  

10. dag  
Danmark. 

Om morgenen eller i løbet af 

formiddagen er du tilbage i Kastrup 

eller Billund.  
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