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Detaljprogram 
 

Dette heftet inneholder et detaljert program for USA-turen i november 2008 med tidspunkt for 

bussavganger, informasjon om stedene vi besøker samt navn, adresse og telefonnummer til 

hotellene vi bor på. Andre viktige og praktiske opplysninger om turen finner du i et eget hefte.  

 

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i oppsatt program. Sørg for å få med deg informasjon som 

blir gitt underveis på turen! 

 

Vi anbefaler at dere skriver ut begge heftene hjemme og tar de med på turen. Det kan også være 

greit å gi en kopi av heftene til familie eller venner hjemme i Norge, slik at noen hjemme har 

informasjon om hvor du til en hver tid er, og enkelt kan kontakte deg hvis de har behov for det.  

 

Heftet er oppdatert 29. oktober med nye, forbedrede hoteller både i Memphis og i New Orleans 

pluss et par andre småjusteringer. 

 

Med vennlig hilsen 

Amund Storsveen ☺ 
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Turens høydepunkter 
 

A. MEMPHIS 

“Home of the blues and birthplace of rock’n roll”. 

Bluesmusikken spredte seg fra gater og klubber i  

Memphis til å påvirke musikk over hele verden.  

Vi opplever blues på Beale street, og rock’n roll- 

historie i Sun Studio og Graceland. 

 

B. NASHVILLE 

”Music City USA” brukes som offisielt kallenavn  

på byen av turistbyrået i Nashville. Country- 

musikkens hjemby frister med både musikk- 

historie, dansemuligheter og shopping. 

 

C. NEW ORLEANS 

“America's Most Interesting City” står det å lese  

på velkomstskiltene ved bygrensene. French  

Quarter er det eldste og mest berømte området  

i New Orleans, her finner vi massevis av barer og  

klubber med levende musikk.  

 

D. CRUISE I KARIBIA 

Carnival Cruises tar oss med på et deilig 5-dagers  

cruise i Karibia om bord i ”Carnival Fantasy”. 

 

 

Tirsdag 4. november 
 

WINGATE BY WYNDHAM *** 

2270 N. Germantown Parkway, Memphis TN 

Telefon (901) 386-1110  

 

http://www.wingateinnmemphis.com/  

 

Planen for 4. november gjelder kun Oslo A og Bergen A. 

 

Kl 1621 KL6285 lander i Memphis med gruppe A fra Bergen.  

 Busstransport fra flyplassen til Wingate by Wyndham. 

 

Kl 1741 CO2287 lander i Memphis med gruppe A fra Oslo. 

 Busstransport fra flyplassen til Wingate by Wyndham. 

 

Vi bor på Wingate By Wyndham. Hotellet ligger 1 mile fra Wolfchase Galleria, et av Memphis’ største 

kjøpesentre. Kjøreturen fra flyplassen er på kun ca et kvarter!  

 

Etter å ha sjekket inn på hotellet, er det mulighet for å få seg litt å spise. Blant annet ligger det en 

pastarestaurant et par hundre meter fra hotellet. 
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Onsdag 5. november 
 

WINGATE BY WYNDHAM *** 

2270 N. Germantown Parkway, Memphis TN 

Telefon (901) 386-1110  

 

http://www.wingateinnmemphis.com/  

 

Oslo A og Bergen A: 

 

Kl 0800 Frokost på hotellet inkludert i prisen (egg, vafler, toast, frukt, frokostblandinger etc). 

Deretter har dere dagen fri til egen disposisjon. Vi anbefaler å vente med Sun Studio og 

Graceland til fellesopplegget torsdag.  

 

Drosje fra hotellet til downtown Memphis (Beale St) tar ca 30 minutter, gå gjerne flere 

sammen om å spleise på en taxi om dere ønsker å besøke sentrum. 

 

 Ellers ligger Wolfchase Galleria ca 1 mile fra hotellet, men mange muligheter for den 

shoppinglystne. 

 

Vi kan anbefale dere følgende aktiviteter i Memphis på fridagen: 

• Memphis Rock’n Soul Museum (www.memphisrocknsoul.org) 

• Memphis Zoo (www.memphiszoo.org) 

• National Civil Rights Museum (www.mecca.org/~crights/ncrm.html) 

• Stax Museum of American Soul Music (www.soulsvilleusa.com) 

• Center for Southern Folklore (www.southernfolklore.com) 

• Opplev musikk og folkeliv på Beale Street (www.bealestreet.com) 

• Shopping på Wolfchase Galleria (www.simon.com/mall/default.aspx?ID=840) 

• Rusle langs Mississippis bredd i solnedgangen. 

 

Tilbake på hotellet møter vi resten av gjengen, som har kommet fra Norge i løpet av ettermiddagen. 

 

 

Oslo B, Bergen B og Stavanger B: 

 

Kl 1621 KL6285 lander i Memphis med gruppe B fra Bergen.  

 Busstransport fra flyplassen til Wingate by Wyndham. 

 

Kl 1655 KL6057 lander i Memphis med gruppe B fra Stavanger.  

 Busstransport fra flyplassen til Wingate by Wyndham. 

 

Kl 1741 CO2287 lander i Memphis med gruppe B fra Oslo. 

 Busstransport fra flyplassen til Wingate by Wyndham. 

 

B-gruppene innkvarteres på Wingate by Wyndham sammen med resten av gjengen.  

 

Etter å ha sjekket inn på hotellet, er det mulighet for å få seg litt å spise. Blant annet ligger det en 

pastarestaurant et par hundre meter fra hotellet. 
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Torsdag 6. november 
 

WINGATE BY WYNDHAM *** 

2270 N. Germantown Parkway, Memphis TN 

Telefon (901) 386-1110  

 

http://www.wingateinnmemphis.com/  

 

Kl 0800 Frokost på hotellet inkludert i prisen. Vi tar en felles gjennomgang av dagens program, og 

fordeler folk i bussene. 

 

Buss 1 Buss 2 Buss 3  

Kl 0900 Kl 0930 Kl 1000 Bussavgang fra hotellet til Sun Studio.  

Kl 0930  Kl 1000 Kl 1030 Omvisning 1 time i Sun Studio inkludert i prisen. 

Kl 1030 kl 1100 kl 1130 Halvtime i giftshopen i Sun Studio. 

Kl 1100 kl 1130 kl 1200 Bussavgang fra Sun Studio til Graceland. 

 

Sun Studio – www.sunstudio.com 
Fødestedet for Rock’n roll. Elvis gjorde som 18 åring sine første studio- 

opptak her i 1953. ”That’s All Right” ble spilt inn i 1954. Senere gjorde  

både Jerry Lee Lewis (studioets to største hits: “Whole Lotta Shakin’  

Goin’ On” og “Great Balls Of Fire”), Carl Perkins (“Blues Suede Shoes”)  

og Roy Orbison opptak her. Eier Sam Phillips produserte alle disse.  

Sammen skapte de en sound som snart skulle bli kjent som rock’n roll.  

 

Videre hjalp Phillips og Sun Studio også oppstarten av karrierene til  

countrylegenden Johnny Cash (“I Walk The Line”) og blueslegenden  

B. B. King (”Three o'Clock blues”).  

 

Før dere reiser fra Norge, anbefaler vi å ta turen innom nettsidene til  

Sun Studio (www.sunstudio.com). Klikk på ”Free Tour” øverst til venstre  

på skjermen, og se den 13 minutter lange videoen som omhandler Sun Studios historie. 

 

Kl 1130 Første gruppe ankommer Graceland, deretter buss 2 (ca kl 1200) og buss 3 (ca kl 1230). 

”Platinum tour” med Mansion, Air planes og museum inkludert i prisen. Dere går rundt 

området på egenhånd.  

 

Graceland – www.elvis.com 
Graceland består av et stort område med fly- og bilutstilling samt 

The Mansion, hvor det er åpent for publikum i kjelleren og i første  

etasje. Titusener av mennesker valfarter hit hvert eneste år –  

Graceland er faktisk det nest mest besøkte hjemmet i USA, bare  

Det Hvite Hus besøkes av flere!  

 

Elvis kjøpte Graceland i 1957. Han bodde her store deler av sitt  

liv, og døde på Graceland 16. august 1977. Han ligger nå begravd i hagen utenfor. I 2006 fikk 

Graceland status som nasjonalt historisk minnesmerke i USA.  

Fakta om Elvis 
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   - Elvis’ første hitsingle var ”Mystery Train”, tatt opp i Sun Studio. 

   - Elvis’ første millionselgende single og gullplate var ”Don’t Be Cruel” (1956) 

   - Elvis mottok totalt 3 Grammy Awards, alle for gospelinnspillinger. 

   - Elvis deltok i 31 filmer, og sang i 30 av dem. 

   - Elvis har rekorden i utsolgte show i Las Vegas; 837 opptredener! 

   - Det er antatt at Elvis har solgt mer enn en milliard plater over hele verden. 

 

Kl 1600 Graceland stenger, og alle bussene returnerer tilbake til hotellet.  

 

Kl 1900 Felles avreise med buss til Beale street.  

 

Beale Street – www.bealestreet.com  
Beale Street regnes som en av de viktigste gatene i bluesens 

historie. Musikkformen, med røtter helt tilbake til den  

afrikanske musikkarven slavene brakte til Amerika, ble født 

her. W.C. Handy opptrådte på denne gaten da han skrev 

”Memphis Blues”, den første utgitte blueslåt noensinne.  

Rett etter borgerkrigen ble Beale Street en av de viktigste 

gatene i det sørlige USA for afroamerikanere. Flere av de 

mest berømte bluesmusikere i verden fikk sin start her;  

B.B. King, Furry Lewis, Alberta Hunter, Rufus Thomas  

og Isaac Hayes.   

 

Fra tidlig på 1900-tallet og helt fram til i dag har det vært musikklubber og barer med levende musikk 

på Beale Street. Den delen vi konsentrerer oss om, ligger mellom 2nd og 4th Street (se kart under). 

Her syder det av liv på kveldstid, og vi skal blant annet spise på den kjente ”Blues Café”. 

 

Vi finner mange minnesmerker etter områdets fargerike fortid i gaten. Pass på å få med deg statuene 

av Memphis’ to viktigste musikere; W.C. Hardy og Elvis Presley. 

 

”The seven wonders of the world I have seen, and many are the places I have been. Take my advice, 

folks, and see Beale Street first.” – W.C. Handy 
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Kl 1930 Felles middag på BB Kings Blues Club inkludert i prisen (ligger ved A-merket på kartet over). 

Vi blir servert et tradisjonelt barbecuemåltid i byens kanskje hotteste bluesklubb! Etter 

middagen vandrer vi i gaten og opplever musikken og folkelivet i små grupper.  

 

Kl 2300 Bussene returnerer til hotellet. Vil noen reise tilbake senere enn dette, må de ta drosje på 

egenhånd. NB! Gi beskjed til ansvarlig i bussen din hvis du blir igjen, slik at vi ikke står og 

venter på deg! 

 

 

Fredag 7. november 
 

HOLIDAY INN SELECT OPRYLAND *** 

2200 Elm Hill Pike, Nashville, TN 

Telefon (615) 883-9770     

 

http://www.hinashville.com/  

 

Kl 0730 Frokost på Wingate by Wyndham i Memphis inkludert i prisen. Deretter sjekker vi ut. 

 

Kl 0900 Avreise buss til Nashville (ca 4 timers kjøretur). 1-2 korte stopp underveis. Ankomst 

Nashville, Holiday Inn Select Opryland, innsjekking.  

 

Kl 1500 Buss fra hotellet til downtown Nashville. Vi vandrer litt i gatene, kikker i butikker og spiser 

litt hver for oss. Avhengig av interesse, kan vi anbefale følgende på egenhånd: 

• Musikkhistorie på Ryman Auditorium (www.ryman.com) 

• Kjøp musikk på Ernest Tubb Record Shop (www.etrecordshop.com)  

• Shopping på Mall At Green Hills (www.mallatgreenhills.com, ca 12min taxi fra 

downtown Nashville)  

 

Kl 1900 Wildhorse Saloon med middag inkludert i prisen. Deretter blir det dansemulighet på et 

kjempestort dansegulv! Det er selvfølgelig også mulig å gå ut av Wildhorse Saloon, og kikke 

litt rundt på egenhånd. De fleste klubber og barer av interesse finner du på 2nd Ave og 

Broadway, se kart under. 

 
 

Wildhorse Saloon – www.wildhorsesaloon.com 
Dette er et av de hotteste countrystedet i Nashville, og ”the place to be” 

for alle som ønsker å danse. Det er live-musikk stort sett hver kveld,  

og klientellet er en blanding av musikk- og danseinteresserte. Wildhorse  

saloon består av tre etasjer, hvorav de to øverste har utsikt mot  

dansegulvet og scenen. 

 

På midten av 1990-tallet ble ”The Wildhorse Saloon Dance Show” sendt  

herifra. I tillegg har også blant annet ”American Idol” hatt auditionrunder  

på Wildhorse Saloon. 
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Kl 2300 Bussene returnerer til hotellet. Vil noen reise tilbake senere enn dette, må de ta drosje på 

egenhånd. NB! Gi beskjed til ansvarlig i bussen din hvis du blir igjen, slik at vi ikke står og 

venter på deg! 

 

 

Lørdag 8. november 
 

HOLIDAY INN SELECT OPRYLAND *** 

2200 Elm Hill Pike, Nashville, TN 

Telefon (615) 883-9770     

 

http://www.hinashville.com/  

 

Kl 0730 Felles frokost på hotellet. 

 

Kl 0900 Buss fra hotellet til Country Music Hall of Fame and Museum. Inngang inkludert i prisen. 

Man går en runde i museet på egenhånd. Blir du ferdig her før kl 13, kan du kikke i 

musikkbutikken ved resepsjonen eller vandre litt i byen.  

 

Country Music Hall of Fame and Museum – www.countrymusichalloffame.com  
Museet søker å identifisere og bevare countrymusikkens historie og  

tradisjoner. Utstillingen består av gjenstander, tekst, bilde, lyd og film. 

Country, bluegrass, swing, rockabilly, cajun og honky-tonk oppleves  

gjennom lyttestasjoner, interaktive jukeboxer og PCer. 

 

Du vandrer igjennom countrymusikkens historie fra starten og fram til  

i dag. Blant annet huser samlingen Emmiluo Harris’ boots, Elvis’ ”Solid  

Gold Cadillac” og Bob Dylans autentiske låtkladder. Her er det mye å se  

og oppleve for alle musikkinteresserte! 
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Kl 1300 En tur til USA blir ikke komplett uten å besøke et skikkelig kjøpesenter. Amerikanske ”malls” 

er gedigne, og en viktig del av hverdagskulturen. Bussene tar oss ut til Opry Mills. Her er det 

kino, spisesteder og mengder av butikker. Av og til også levende musikk. Vi spiser 

lunch/middag hver for oss der det måtte passe. Det kan være lurt å spise godt like før 

avreise herifra, dette blir dagens mulighet for en skikkelig middag (se Food Court på kartet). 

 

Kart over Opry Mills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl 1800 Bussene returnerer til hotellet, så du får satt fra deg handleposene, skiftet og dusjet, evt 

tatt en liten matbit. 

 

Kl 2000 Buss fra hotellet til ”Grand Ole Opry”. 

 

Kl 2130 Vi deltar på ”Grand Ole Opry”, inkludert i prisen. 

 

Grand Ole Opry – www.opry.com  
Grand Ole Opry er en institusjon i amerikansk radiohistorie. Programmet er det  

eldste kontinuerlige radioprogram i USA, sendt siden 5. oktober 1925. Innholdet  

er, kanskje ikke overraskende, ”country music”. Hvem som spiller kvelden vi er  

der, vet vi ikke før kort tid i forveien, så det får bli en overraskelse! 

 

Ca 2330 Vi kjører tilbake til hotellet umiddelbart etter at showet er over. Vil noen reise tilbake 

senere enn dette, må de ta drosje på egenhånd. NB! Gi beskjed til ansvarlig i bussen din 

hvis du blir igjen, slik at vi ikke står og venter på deg!  
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Søndag 9. november 
 

LA QUINTA INN & SUITES NEW ORLEANS AIRPORT *** 

2610 Williams Blvd, Kenner LA 

Telefon (504) 466-1401 

 

http://www.lq.com/ 

 

Kl 0700 Felles frokost på hotellet, deretter sjekker vi ut. 

 

Kl 0800 Avreise buss til New Orleans (ca 9 timers kjøretur). Vi stopper et par ganger underveis for å 

strekke på beina og få oss litt mat.  

 

Ca 1800 Ankomst og innsjekking på La Quinta Inn New Orleans Veterans.  

 

Ca 2000 Buss til ”French Quarter”. Vi vandrer på Bourbon Street på egenhånd. Kikk gjerne også litt i 

Royal Street og rundt Jackson Square. 

 

 

 
 

Kl 2300 Bussene returnerer til hotellet. Vil noen reise tilbake senere enn dette, må de ta drosje på 

egenhånd. NB! Gi beskjed til ansvarlig i bussen din hvis du blir igjen, slik at vi ikke står og 

venter på deg! 
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Mandag 10. november 

 

Kl 0900 Vi tar det med ro og spiser en lang frokost på hotellet (inkludert i prisen). Det blir 

orientering om cruiset før vi går tilbake på rommene, pakker og sjekker ut. 

 

Kl 1100 Buss til kaien i New Orleans. Ombordstigning på Carnival Fantasy ca kl 1330. 

 

 

Cruise i Karibia 10.11.-15.11. (egen orientering) 
 

 
 

Dato 
 

Havn 
 

Ankommer 
 

Reiser 
 

10.11. 
 

New Orleans, USA 
 

  
 

1600 
 

11.11. 
 

I sjøen 
 

  
 

  
 

12.11. 
 

Progreso, Mexico  
 

0700 
 

1600 
 

13.11. 
 

Cozumel, Mexico 
 

0900 
 

1700 
 

14.11. 
 

I sjøen 
 

  
 

  
 

15.11. 
 

New Orleans, USA 
 

0800 
 

  
 

 

 

 

Informasjon om cruiset – www.carnival.com 
Informasjon om cruiset gis ved frokosten 10. november. En del ting kan det imidlertid være greit å 

være klar over på forhånd. 

   - ”Guest Reservation Form” må være sendt Sabra Tours på forhånd jf eget brev. Har du spesielle 

      ønsker i forhold til maten om bord eller andre ting, så må det oppgis på dette skjemaet. 

   - Stor bagasje (kofferter etc) skal sjekkes inn når vi ankommer cruiseterminalen. Ofte hjelper 

      bærere deg, det er vanlig å tipse disse med en dollarseddel pr kolli. 

   - Du kan kun bære håndbagasjen om bord. Ta med det mest nødvendige her (toalettsaker etc), det  

      tar ofte litt tid før kofferten kommer til lugaren din. 

   - Ha pass, kort og kontanter med deg i håndbagasjen. 

   - Vi booker felles bordsetting for hele gruppen, slik at vi spiser middag samlet om kvelden. 

   - Ta med deg lette sommerklær, men også litt penere tøy til middagene. En kveld er det formell  

      aften, og da pynter man seg gjerne litt ekstra. Shorts er ikke tillatt under middag i restaurantene. 

   - Vi viser for øvrig til mye nyttig informasjon på www.carnival.com. For detaljer om båten, velg ”Fun  

      Ships” og ”Carnival Fantasy”.  
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Lørdag 15. november 
 

HOLIDAY INN DOWNTOWN SUPERDOME *** 

330 Loyola Ave, New Orleans, LA 

Telefon (504) 581-1600 

 

http://www.hi-neworleans.com/ 

 

Kl 0800 Skipet ankommer New Orleans. Vi går av skipet når det blir vår tur, og om bord i de 

ventende bussene på kaia. 

 

Kl 1000 Guidet tur i French Quarter/sentrum av New Orleans med norskspråklig guide. All bagasje 

vil stå i bussene mens vi er i sentrum. Innsjekking på hotellet kl 16. 

 

French Quarter – www.frenchquarter.com 
French Quarter er navnet på det eldste og mest kjente området  

i New Orleans. Distriktet er et nasjonalt, historisk landemerke,  

og huser mange historiske bygninger som stammer fra før New  

Orleans ble en del av USA. Jackson Square og Bourbon Street er  

av mange regnet som de to viktigste attraksjonene i området.  

Sistnevnte gate er spesielt interessant for oss, med live-musikk 

på mange barer og klubber. French Quarter ble forholdsvis lett  

rammet av orkanen Katrina i 2005. 

 

Kl 1500 Innsjekking på Holiday Inn Downtown Superdome (merket A på kartet under). 

 

 

Kl 1730 Buss til felles avslutningsmiddag – ”Cajun style” (inkludert i prisen).  

 

Kl 2200 Bussene returnerer til hotellet etter middagen. Vil noen reise tilbake senere enn dette, må 

de ta drosje på egenhånd. NB! Gi beskjed til ansvarlig i bussen din hvis du blir igjen, slik at vi 

ikke står og venter på deg! 
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Søndag 16. november 
 

HOLIDAY INN DOWNTOWN SUPERDOME *** 

330 Loyola Ave, New Orleans, LA 

Telefon (504) 581-1600 

 

http://www.hi-neworleans.com/ 

 

Kl 0800 Amerikansk frokost på hotellet inkludert i prisen. Kort orientering om hjemreisen. Mulig du 

også får tid til litt ”last minute shopping”, men merk avreisetidene til flyplassen under – 

bussene kjører på de oppsatte tidene! 

 

Oslo A og Bergen A: 

 

Kl 1100 Oslo A: Buss til flyplassen for de som reiser til Oslo via New York med CO217 avgang kl 

1355. Gruppen følges/ledes av samme gruppeleder som på flyet til USA. 

 

Kl 1300 Bergen A: Buss til flyplassen for de som reiser til Bergen via Memphis med KL6352 avgang kl 

1610. Gruppen følges/ledes av samme gruppeleder som på flyet til USA. 

 

Oslo B, Bergen B og Stavanger B: 

 

Dagen til fri disposisjon i New Orleans. Vi bor midt i byen med kort avstand til French Quarter. Bruk 

dagen til for eksempel 

• Historic New Orleans Collection (www.hnoc.org) 

• St. Louis Cemetery (www.saveourcemeteries.org) 

• Preservation Hall (www.preservationhall.com) 

• Ta en organisert utflukt til sumpene eller de store plantasjene utenfor byen 

• Shopping på for eksempel Lakeside Shopping Center (www.lakesideshopping.com) 

• Elvebåt-cruise på Mississippi 

 

 

Mandag 17. november 
 

Planen for 17. november gjelder kun Oslo B, Bergen B og Stavanger B. 

 

Kl 0800 Amerikansk frokost på hotellet inkludert. Mulighet for spørsmål rundt hjemreisen. 

 

Kl 1100 Oslo B: Buss til flyplassen for de som reiser til Oslo via New York med CO217 avgang kl 

1355. Gruppen følges/ledes av samme gruppeleder som på flyet til USA. 

 

Kl 1300 Bergen B og Stavanger B: Buss til flyplassen for de som reiser til Bergen eller Stavanger via 

Memphis med KL6352 avgang kl 1610. Gruppen følges/ledes av samme gruppeleder som på 

flyet til USA. 
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Takk for nå, og vel hjem! Forhåpentligvis har vi lagt bak oss en tur som har 

gitt mange gode minner. Vi møtes igjen på  
 

Fløienrock i Bergen 29. mai-1. juni 2009 
 

Her vil vi også treffe dem som reiser i januar 2009. Vi lager en minnevegg med 

bilder, og mimrer sammen med nye og gamle venner. 

 

På www.komogdans.no vil vi legge ut bilder fra turen. Her finner du også mer 

informasjon om Fløienrock 2009. Vi sees ☺☺☺☺☺☺☺☺. 


