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HEFTE MED PROGRAM FOR TUR E 
 
Dette heftet inneholder et detaljert program for USA Tur E (Texas + cruise + New Orleans, Memphis 
og Nashville) i mars og april 2010. Her finner du tidspunkter 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 informasjonshefte.  
 
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 Skandinavia, 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.  
 
Noen ønsker å anskaffe reiseguider før turen. For tur E kan vi anbefale følgende: 

 Frommer’s Texas (5th Edition July 20, 2009, 480 sider).  

 Lonely Planet New Orleans (4th Edition November 18, 2006, 320 sider) 

 Frommer’s Nashville og Memphis (8th Edition April 21, 2008, 288 sider) 
 
Alle guidene får du blant annet tak i på www.amazon.com.  
 
Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer i oppsatt program. Sørg for å få med deg informasjon 
som blir gitt underveis på turen! 
 
 
Med vennlig hilsen 
Amund Storsveen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart er hentet fra Google Maps, maps.google.com.   

http://www.amazon.com/
file:///C:/Users/Amund/Documents/Kom%20og%20Dans/Arrangementer/USA%202010/maps.google.com
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OVERSIKT TUR E 
 

 
 
A. Houston    22. mars til 24. mars 
B. Natural Bridge Caverns  24. mars 
C. San Antonio    24. mars til 26. mars 
B. Gruene    26. mars 
D. Austin    26. mars til 27. mars 
E. Fort Worth / Stockyards  27. mars til 28. mars 
F. Galveston – Cruise   28. mars til 4. april 
G. New Orleans   4. april til 7. april 
H. Memphis    7. april til 9. april 
I.  Nashville    9. april til 11. april 
J. Atlanta – hjemreise    11. april 
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MANDAG 22. MARS – ANKOMST HOUSTON 
 

CROWNE PLAZA RIVER OAKS 
Adresse: 2712 Southwest Freeway, Houston, TX 77098 
Telefon: +1 713 523 8448  
Internett: http://www.ichotelsgroup.com/h/d/cp/1/en/hotel/hougp 
 

 

 
Alle på tur A og E kommer samlet med KLMs rute 661 til 
Houston Interkontinentale Flyplass (IAH). Dette flyet lander 
etter rutetid kl 1520 lokal tid (kl 2220 skandinavisk tid). Alle må 
igjennom pass-, toll- og sikkerhetskontroll før vi henter 
bagasjen, og går ut i de ventende bussene.  
 
Bussturen fra flyplassen til Crowne Plaza River Oaks tar en drøy 
halvtime. Hotellet ligger sentralt plassert vest for Houston 
sentrum. Det har gratis trådløst internett, businessenter, gratis 
kaffe, treningssenter og gratis shuttle-service i en 3 miles-radius. 
 
Etter innsjekking på hotellet, har du kvelden til fri disposisjon. Etter en lang dag på flyet, er det 
varierende hvor opplagt man er. Ønsker du noe å spise, ligger det ca 20 restauranter, kafeer og 
serveringssteder i gangavstand fra hotellet. Hotellet har også sin egen restaurant i lobbyen. 
 
Ønsker du å finne på noe første kvelden, kan gedigne Galleria 
Shopping Mall være et alternativ (ca 3 kilometer unna). 
Galleria er Texas’ største (og USAs fjerde største) kjøpesenter. 
Her finner du blant annet en innendørs skøytebane og over 
375 butikker og spisesteder. NB! Galleria stenger kl 2100. 
 
Les mer om Galleria >> 
http://www.simon.com/mall/default.aspx?id=805 
 
NB! Vi anbefaler alle å prøve å holde seg våkne til minst kl 22 amerikansk tid første kvelden. Dette for 
å lette overgangen til lokal tid, og for å unngå for mange symptomer på jet lag.  
 
 

  

http://www.ichotelsgroup.com/h/d/cp/1/en/hotel/hougp/transportation?start=1
http://www.ichotelsgroup.com/h/d/cp/1/en/hotel/hougp
http://www.simon.com/mall/default.aspx?id=805
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TIRSDAG 23. MARS – HOUSTON 
 

CROWNE PLAZA RIVER OAKS 
Adresse: 2712 Southwest Freeway, Houston, TX 77098 
Telefon: +1 713 523 8448  
Internett: http://www.ichotelsgroup.com/h/d/cp/1/en/hotel/hougp 
 

 

 
Vi spiser amerikansk frokost på hotellet på morgenkvisten. NB! Frokosten i USA holder en enklere 
standard enn hva vi er vant med fra hoteller i Norge og Sverige.  
 
Kl 0800 går bussene til historiske Space Center Houston (ca 45 
minutters busstur). Space Center Houston er det offisielle besøks- og 
opplevelsessenteret til NASAs Lyndon B Johnson Space Center, som er 
basen for astronauttrening og ”Misson Control” i USA. På omvisningen 
ser vi blant annet en modell av den internasjonale romstasjonen samt 
kontrollsenteret for den første månelandingen.  
 
Les mer om Space Center Houston >> http://www.spacecenter.org/  
 
Kl 1230 kjører vi fra Space Center Houston. På veien kjører vi innom “San Jacinto Monument”, 
verdens høyeste monumentale tårn til minne om ”the Heroes of the Battle of San Jacinto and all 
others who contributed to the independence of Texas”. Deretter blir det felles lunch på Goode’s 
Armadillo Palace med ekte TexMex-mat (inkludert). 
 
Les mer om Armadillo Palace >> http://www.thearmadillopalace.com/  
 
Etter lunch returnerer bussene til hotellet. Her har vi ca 3 timers pause i programmet før vi skal av 
gårde igjen. Benytt gjerne tiden til å prøve ut hotellets svømmebasseng eller treningssenter. Det kan 
også være lurt å spise litt like før vi reiser til Wild West. 
 

 
 
Kl 1930 går bussene fra hotellet til Wild West Houston (kjøretid ca 10 minutter). Dette er et ekte 
countrysted med skikkelig dansegulv! Det vil være mulig å kjøpe seg en matbit her hvis du blir sulten. 
 
Les mer om Wild West Houston >> http://wildwesthouston.com/ 
 
Kl 2200 returnerer bussene til hotellet. Ønsker du å være lenger og ta taxi tilbake til hotellet på 
egenhånd, så gi beskjed til busslederen din. 

  

http://www.ichotelsgroup.com/h/d/cp/1/en/hotel/hougp/transportation?start=1
http://www.ichotelsgroup.com/h/d/cp/1/en/hotel/hougp
http://www.spacecenter.org/
http://www.thearmadillopalace.com/
http://wildwesthouston.com/
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ONSDAG 24. MARS – HOUSTON TIL SAN ANTONIO 
 

EMILY MORGAN HOTEL 
Adresse: 705 East Houston Street, San Antonio, TX 78205 
Telefon: +1 210 225 5100 
Internett: http://www.emilymorganhotel.com  

 

 

 
Vi spiser amerikansk frokost på hotellet på morgenkvisten. NB! Frokosten i USA holder en enklere 
standard enn hva vi er vant med fra hoteller i Norge og Sverige.  
 
Kl 0800 setter bussene kursene mot Natural Bridge 
Caverns like nord for San Antonio. Vi beregner ca 3 timers 
kjøring hit + evt. stopp. Her får vi en spennende 75-
minutters omvisning i de underjordiske grottene, en av de 
flotteste naturattraksjonene i hele Texas. 
 
Les mer om Natural Bridge Caverns >> 

http://www.naturalbridgecaverns.com/  

 
Ta gjerne en liten matbit her før eller etter omvisningen, hvis du er sulten. 
 
Ca kl 1500 (etter at omvisningen er ferdig for begge bussene) kjører vi videre til San Antonio, 
kjøretiden til hotellet er på ca 45 minutter. Ved ankomst til San Antonio sjekker vi inn på Emily 
Morgan Hotel, som ligger svært sentralt med gangavstand til alle attraksjoner downtown. 
 
Kl 1730 møtes vi i resepsjonen på hotellet, og går samlet til 
River Walk. River Walk er et fantastisk nettverk av 
gangstier omkranset av en mengde restauranter, barer og 
butikker. Alt ligger langs idylliske San Antonio River midt i 
sentrum. Området ligger en etasje ned fra normalt 
gateplan, og er således godt skjermet fra biltrafikk og støy. 
 
Vi går om bord i båter som tar oss med på et times 
minneverdig elvecruise på San Antonio River. Resten av 
kvelden tilbringer vi i små grupper langs River Walk. Spis 
gjerne middag på en av de koselige restaurantene langs elvebredden. NB! Det blir ingen 
busstransport tilbake til hotellet, da vi bor i sentrum av San Antonio. Bruk kartet på neste side for å 
finne veien tilbake (hotellet er merket A på kartet). 
 
Les mer om San Antonio River Walk >> http://www.thesanantonioriverwalk.com/  
 

http://www.emilymorganhotel.com/
http://www.naturalbridgecaverns.com/
http://www.thesanantonioriverwalk.com/
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Kart over San Antonio sentrum. Vi bor på Emily Morgan Hotel, merket A på kartet. 
 
 

TORSDAG 25. MARS – SAN ANTONIO 
 

EMILY MORGAN HOTEL 
Adresse: 705 East Houston Street, San Antonio, TX 78205 
Telefon: +1 210 225 5100 
Internett: http://www.emilymorganhotel.com  

 

 

 
Vi spiser varm frokostbuffet på hotellet på morgenkvisten. NB! Frokosten i USA holder en enklere 
standard enn hva vi er vant med fra hoteller i Norge og Sverige.  
 
Formiddagen er satt av til fri disposisjon i San Antonio, USAs 8. største by. Vi bor i gangavstand til 
flere attraksjoner downtown, og en kort taxitur fra andre. Avhengig av interesse kan vi anbefale: 
 

 The Alamo, se http://www.thealamo.org/. Står sentralt i Texas sin uavhengighetskamp fra 

Mexico, en av Texas’ mest besøkte attraksjoner. Åpner kl 0900. Gratis inngang. Gangavstand. 

 Det mexicanske markedet, se www.marketsquaresa.com/. Det største mexicanske 

markedet utenfor Mexico. 15-20 minutters gåtur fra hotellet. 

 San Antonio Zoo, se http://www.sazoo-aq.org/. Åpner kl 0900. Kort taxitur fra hotellet. 

 River Walk, hvis gårsdagen ga mersmak! Gangavstand. 

 Tower of the Americas, se http://www.toweroftheamericas.com/. Kort taxitur fra hotellet. 

http://www.emilymorganhotel.com/
http://www.thealamo.org/
http://www.marketsquaresa.com/
http://www.sazoo-aq.org/
http://www.toweroftheamericas.com/
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Kl 1400 møtes vi i resepsjonen på hotellet, og 
går samlet til omvisning og lunch på The 
Buckhorn Museum & Saloon (inkludert). Stedet 
har sin opprinnelse helt tilbake i 1881, og 
inneholder en samling med over 4000 horn og 
gevirer! 
 
Les mer om The Buckhorn Museum & Saloon >> 

http://www.buckhornmuseum.com/  

 
Kl 1630 kjører bussene fra hotellet til North Star Mall. Her blir det mulig å oppleve at alt virkelig er 
stort i Texas, kjøpesenteret er internasjonalt kjent og har over 200 butikker og restauranter. Utenfor 
kjøpesenteret står verdens største cowboy boots, over 100 meter høye! Vi shopper og spiser litt i 
små grupper, spis gjerne middag like før vi reiser videre kl 20. 
 
Les mer om North Star Mall >> http://www.northstarmall.com  

Kl 2000 tar bussene oss direkte til Cowboys Dance Hall. Her blir det muligheter for 
dans. De modigste tar kanskje en ridetur på den mekaniske oksen? 
 
Les mer om Cowboys Dance Hall >> http://cowboysdancehall.com/San-Antonio/ 

Kl 2300 kjører bussene tilbake til hotellet. Ønsker du å være lenger og ta taxi tilbake til hotellet på 
egenhånd, så gi beskjed til busslederen din. 
 
 

FREDAG 26. MARS – SAN ANTONIO TIL AUSTIN 
 

HAMPTON INN & SUITES DOWNTOWN 
Adresse: 200 San Jacinto Blvd., Austin, Texas, USA 78701  
Telefon: +1 512 472 1500 
http://hamptoninn.hilton.com/en/hp/hotels/index.jhtml?ctyhocn=AUSDTHX  
  

 

 
Vi spiser varm frokostbuffet på hotellet på morgenkvisten. NB! Frokosten i USA holder en enklere 
standard enn hva vi er vant med fra hoteller i Norge og Sverige.  
 
Kl 0900 setter bussene kursen mot Gruene (uttales som fargen ”green”). 
Kjøretid ca 45 minutter. Gruene er en bitteliten by som ligger ved 
Guadalupe River mellom San Antonio og Austin.  
 
Rundt 1900 var byen et sentrum for bomullsproduksjon, men 
depresjonen på 30-tallet og andre verdenskrig forvandlet Gruene til en 
forlatt spøkelsesby. I de senere år har turistindustri igjen sørget for et 
levende lokalsamfunn.  
 
  

http://www.buckhornmuseum.com/
http://www.northstarmall.com/
http://cowboysdancehall.com/San-Antonio/
http://hamptoninn.hilton.com/en/hp/hotels/index.jhtml?ctyhocn=AUSDTHX
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Kl 1030 møtes vi utenfor Gruene Hall til en guidet omvisning i Texas’ eldste ”Dance Hall”, oppført i 
1878 i forbindelse med bomullsproduksjonen i området. Her har storheter som Willie Nelson, George 
Strait og Lyle Lovett spilt. 
 
Les mer om Gruene Hall >> http://www.gruenehall.com/ 
 
Etter omvisningen (ca kl 1130) rusler vi bort til elva og Gristmill River Restaurant for en deilig lunch 
(inkludert). 
 
Ca kl 1300 kjører vi videre til Austin, kjøretid knapt 1,5 time. 
Vi sjekker inn på Hampton Inn & Suites Downtown Austin, 
som ligger sentralt i byen (merket A på kartet lenger ned). 
Deretter bruker vi ettermiddagen til å spise lunch og bli kjent 
i byen. Austin er delstatshovedstaden i Texas. Benytt gjerne 
anledningen til å ta en gratis guidet omvisning i Capitol 
Building (se øverst på kartet lenger ned, ca 15 minutter å gå 
fra hotellet). Sjekk også ut 4th, 5th og 6th Street, gatene med 
mest innhold i sentrum. Spesielt 6th Street våkner virkelig til 
liv på nattestid. 
 
Kl 1815 kjører bussene fra hotellet til legendariske The Broken Spoke, det kanskje mest kjente stedet 
for countrymusikk og dans i hele Texas. Her blir det kurs i Texas two-step (inkludert), før vi får servert 
middag (inkludert). Deretter blir det levende musikk og dans med lokalbefolkningen! 
 
Les mer om The Broken Spoke >> http://www.brokenspokeaustintx.com/  

Kl 2230 returnerer bussene til hotellet. Hvis du ikke er for trøtt, anbefaler vi absolutt en runde 
downtown før leggetid. Austin er kjent for sitt legendariske natteliv, og titulerer seg selv som ” The 
Live Music Capital of the World”. Sjekk spesielt ut 6th Street, her finner du alt fra live country, blues, 
rock’n roll og hip-hop til latin jazz. Bruk kartet under for å finne tilbake til hotellet (merket A). 
 

 

http://www.gruenehall.com/
http://www.brokenspokeaustintx.com/
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LØRDAG 27. MARS – AUSTIN TIL FORT WORTH/STOCKYARDS 
 

HYATT PLACE CITYVIEW  
Adresse: 5900 Cityview Boulevard, Fort Worth, TX 76132 
Telefon: +1 817 361 9797 
Internett: http://fortworthcityview.place.hyatt.com/  
  

 

 
Vi spiser frokost på hotellet på morgenkvisten. NB! Frokosten i USA holder en enklere standard enn 
hva vi er vant med fra hoteller i Norge og Sverige.  
 
Kl 0800 har vi avreise til Fort Worth, kjøretid ca 3 timer + pauser. Vi sjekker inn på moderne Hyatt 
Place Fort Worth/Cityview. Det er mulig å kjøpe en liten matbit på hotellet hvis du er sulten. 
 
Kl 1330 reiser vi fra hotellet til Stockyards, den 
historiske delen av Fort Worth. Området er et tidligere 
kvegmarked. Vi ser på cowboys og kyr, de har en 
”Cowtown Cattlepen” labyrint, cowboymuseum samt 
musikk og butikker i Stockyards Station. Området er 
ikke så stort, det er uproblematisk å gå rundt her til 
fots. Lunch spiser vi på egenhånd. 
 
Les mer om Stockyards >> 

http://www.fortworthstockyards.org/ 

 
Kl 1700 møtes vi under banneret ”Fort Worth Stockyards” (se bildet til 
høyre over), og går samlet til middag på Billy Bob’s Texas (inkludert). 
Billy Bob’s Texas er verdens største Honky Tonk Dance Hall med ca 40 
barer, to store dansegulv, egen rodeo og suvernirbutikk! 
 
Les mer om Billy Bob’s Texas >> http://www.billybobstexas.com/  

Kl 1930 møtes vi utenfor inngangen på Billy Bob’s Texas, og går samlet  
til Stockyards Championship Rodeo. Her er vi publikum på ekte, 
amerikansk rodeo, som selvfølgelig åpnes med nasjonalsangen  
Star-Sprangled Banner. 
 
Les mer om Stockyards Championship Rodeo >> 
http://www.cowtowncoliseum.com/  
 
Kvelden avsluttes på Billy Bob’s Texas. Vi er så heldige å være her samme kveld som den kjente 
countryartisten Josh Turner har konsert – og konsertbillett er inkludert for alle mann! 
 
Les mer om Josh Turner >> http://joshturner.com/  

Kl 0030 returnerer bussene til hotellet. Ønsker du å være lenger og ta taxi tilbake til hotellet på 
egenhånd, så gi beskjed til busslederen din. NB! Husk at vi har en lang kjøretur foran oss søndag. 

  

http://fortworthcityview.place.hyatt.com/
http://www.fortworthstockyards.org/
http://www.billybobstexas.com/
http://www.cowtowncoliseum.com/
http://joshturner.com/
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SØNDAG 28. MARS – FORT WORTH TIL GALVESTON/CRUISE 
 
Vi spiser en tidlig frokost på hotellet. NB! Frokosten i USA holder en enklere standard enn hva vi er 
vant med fra hoteller i Norge og Sverige.  
 
Da vi skal om bord på Carnival Conquest senere denne dagen, minner vi om følgende: 

 Stor bagasje (kofferter etc) skal sjekkes inn når vi ankommer cruiseterminalen. Det står 
bærere der som hjelper oss, disse tipses med 1-2 dollar 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 billetter, pass, kort og kontanter med deg i håndbagasjen. 
 
Kl 0700 har vi avreise til Galveston. Kjøretid ca 5 timer + pauser. Vi tar en kort matpause når vi 
nærmer oss Houston. Beregnet ankomst Galveston ca kl 1330. 
 
Kl 1600 seiler vi av gårde mot Karibia. 
 

 
 
 
Dag Havn Ankomst Avreise 

Søndag 28. mars Galveston, TX    4:00pm 

Mandag 29. mars Fun Day At Sea     

Tirsdag 30. mars Fun Day At Sea     

Onsdag 31. mars Montego Bay, Jamaica  9:00am 6:00pm 

Torsdag 1. april  Grand Cayman, Cayman Islands  7:00am 4:00pm 

Fredag 2. april Cozumel, Mexico  10:00am 6:00pm 

Lørdag 3. april Fun Day At Sea     

Søndag 4. april Galveston, TX  8:00am   

  

http://www.carnival.com/Port_Of_Call.aspx?portCode=GAL&itinCode=WCL&embkCode=GAL&durDays=7
http://www.carnival.com/Port_Of_Call.aspx?portCode=MTB&itinCode=WCL&embkCode=GAL&durDays=7
http://www.carnival.com/Port_Of_Call.aspx?portCode=CAY&itinCode=WCL&embkCode=GAL&durDays=7
http://www.carnival.com/Port_Of_Call.aspx?portCode=CZM&itinCode=WCL&embkCode=GAL&durDays=7
http://www.carnival.com/Port_Of_Call.aspx?portCode=GAL&itinCode=WCL&embkCode=GAL&durDays=7
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INFORMASJON OM CRUISET MED CARNIVAL CONQUEST 
 
Cruiset har to grupper som utgjør en stor Dansecruisegruppe: Skandinavisk gruppe består av ca. 200 
norske deltakere, ca. 100 svenske deltakere. Amerikansk gruppe består av ca. 120 amerikanske 
dansere, som er rekruttert fra klubber rundt artisten Scooter Lee, instruktørene Jo Thompson 
Szymanski, Michael Barr, Michele Burton, Betty Drummond (sistnevnte er eier av Linedancer 
Magazine). 
 
Kurs og kveldsdans En del kurs blir separat for gruppene, og en del kurs blir åpen for alle. 

Kveldsdansene blir åpne for begge grupper, og Scooter Lee skal også synge til 
line dance dansefester før kveldsdansene. For instruktører blir det eget 
instruktørseminar – tid og sted kommer på oppslag. 
Dette prosjektet med danseprogram for flere grupper sammen, er unikt. Vi er 
spent, og håper på alles toleranse og nysgjerrighet. 

 
Cruise-program Kommer på lugaren hver dag. Der står alt som skjer om bord. 

I tillegg har Dansecruise sitt eget program, med kurstimer, dansetimer og 
kveldsdans. Dette programmet blir kanskje ikke klart i detalj før vi er om 
bord, for det er mange ting som skal passe inn også i forhold til båtens eget 
program og tilgjengelige rom. For å kvalitetssikre dette, reiser Sidsel og Johan 
Fasting med båten før dansecruiset for å sluttsikre programmet.  
 

Daglig informasjon  Dansecruise vil ha en informasjons-skranke hvor dagens og morgendagens 
program blir hengt opp. Dessuten vil vi bemanne skranken til faste tider for 
spørsmål. Det kan også bli lagt informasjon på lugarene i form av løpeseddel 
eller på tv-skjermen. 

 
Informasjonsmøte Vi legger opp til informasjonsmøte før vi reiser fra hotellet til havna, og 

allerede første kveld før middag vil vi ha info.møte for alle med presentasjon 
av instruktørene, artistene og lederne. Info blir gitt på bussene, eller sjekk 
Dansecruise-skranken når vi kommer om bord. 

 
Klær Lette klær for sommerklima. Om bord vil det en gang i uka være en ”formal 

night” eller Kapteinens Cocktail Party night. Da kler alle seg pent, gjerne i 
lange kjoler og smoking, eller cocktailkjole og bukse/jakke. Det er lurt å ha en 
varm innejakke, da båten ofte er kjølt ned inne med air-condition. 

 
Sko Vi er om bord på båt med skipsdekk. Ta med GLATTE SKO til kurs og 

kveldsdans (glatt lærsåle eller kunstplassåle anbefales). 
 
Badehåndklær Dette får du på båten. Du kan også ta dem med i land mot kvittering. 
 
Betaling om bord Du registrerer betalingskort/bankkort ved innsjekk, og får et ”sail and sign” 

kort. Dette virker som betalingsmiddel om bord for evt. kjøp i barer, butikker, 
utfluktskranke. 

 
Gruppeidentifikasjon Alle som tilhører og reiser med Dansecruise, får et adgangstegn for gruppa. 

Dette skal vi ha på/med når vi deltar på kurs og dans spesielt for Dansecruise-
opplegget.  
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Middagstider Amerikansk gruppe har første bordsetting. Skandinavisk gruppe har andre 
bordsetting. Slik kan vi utnytte tid og sted for dansekurs for de forskjellige 
gruppene. Dersom noen ønsker å være med på program som kolliderer med 
bordsetting, fins det en kaferestaurant med rikt utvalg av alle retter, hvor en 
kan gå når en vil. 

 
Utflukter i land Kan bestilles om bord, eller på forhånd over internett. Det er mange 

forskjellige alternativer, og i forskjellige prisklasser. Det er trygt å reise med 
utfluktene båten selger. Ved evt. forsinkelse for en slik utflukt, venter båten. 
Betaling gjøres med kortet ditt om bord, og kommer på regningen tilslutt. 

 
 
Les mer om cruiserederiet >> http://www.carnival.com 
 
 
 
OM VÅRE DESTINASJONER PÅ CRUISET 
 
Montego Bay – Jamaica 
Det obligatoriske utfluktsmål her er fossefallet Dunn River 
Falls, hvor du kan gå oppover elva. Alle  utflukter går innom 
her, og det er verdt et besøk. Ha på badedrakt! Jamaica har 
mange fine souvenirer i kurvfletting, men du må prute på 
prisen. Strendene er fine, men dra til en turiststrand (ofte 
med inngangsbetaling). Offentlig strender kan være utrygge.  
 
Grand Cayman  
Dette er et av de beste reisemål i Karibia, både for de som 
elsker kritthvite strender, og de som elsker shopping. En 
utflukt til sandbankene hvor du kan svømme sammen med 
rokker, er absolutt å anbefale. Men det er mange andre 
utflukter både til sjøs og til lands. Eller du kanbare vandre i de 
mange pittoreske gatene eller spennende butikkene. 
 
Cozumel 
Her er opplevelsen av Mexico på topp. Shopping 
må du være med på her – det bugner av varer og 
rariteter. Mexikansk mat gir deg opplevelser av 
landet gjennom smaksorganene.  
 
Strendene er herlige – både i private klubber, og 
de mer åpne for alle. Dagen er god og lang  
og vi anbefaler strand først og shopping etterpå, 
eller omvendt. Husk at trafikken kan være stor før 
avgang, så kom ikke for sent til skipet. 
 
 
 
Les reisebrev fra cruiset >> http://www.komogdans.no/reiser/index.asp?menuItem=74 
 
 
 

http://www.carnival.com/
http://www.komogdans.no/reiser/index.asp?menuItem=74
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DAGENE I SJØEN 
 
Dagsprogrammet blir i prinsippet: 
Morgenkurs – Ettermiddagskurs – Middag – Kveldsdans (ca tre kvelder til orkester) 
 
For skandinavere blir det kurs i bugg, linedance, tango og slow, swing og rock. For amerikanere blir 
det linedance, og swing. De amerikanske instruktørene vil også holde kurs for skandinavere i two-
step, east coast swing og west coast swing, og linedance. 
 
ARTISTER 
 
Dansebandet STREAPLERS vil spille til dans på dekk ca. 3 ganger. Tidene vil kunne variere noe 
avhengig av båtens eget underholdningsprogram. 
 
Les mer om Streaplers >> http://www.streaplers.se  
 
SCOOTER LEE – amerikansk country artist som synger særlig tilrettelagt musikk for linedance, men 
som også er svært god musikk for swing og bugg, er med på turen i samarbeid med Kom og Dans. 
Hun bringer med en egen gruppe på ca. 120 dansere som er en del av vår totale gruppe om bord. 
Flere kvelder vil hun synge til dans – åpent også for skandinaviske dansere. 
 
Les mer om Scooter Lee >> http://www.scooterlee.com  
 

 
 
Line dance instruktører og swinginstruktører som Jo Thompson Szymanski, Michael Barr and Michele 
Burton, er med i Scooters gruppe og vil undervise på kursene på Dansecruise. Betty Drummond som 
er instruktør og også eier av Linedancer Magazine, vil delta på turen som instruktør. 
 
Alle disse med Jo Thompson Szymanski i spissen, regnes som det ypperste vi har i verden av 
linedance og east coast, west coast swing instruktører.  
 
VELKOMMEN TIL ET INNHOLDSRIKT OG TOPPET DANSECRUISE! 
 

  

http://www.streaplers.se/
http://www.scooterlee.com/
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SØNDAG 4. APRIL – GALVESTON TIL NEW ORLEANS 
 

HOLIDAY INN NEW ORLEANS FRENCH QUARTER 
Adresse: 124 Royal Street, New Orleans, LA, 70130 
Telefon: +1 504 529 7211  
Internett: http://www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/1/en/hotel/msyfq  
 

 

 
Vi spiser frokost om bord på Carnival Conquest.  
 
Når det blir vår tur, går vi av båten, gjennom passkontrollen og inn i bussene som skal kjøre oss til 
hotellet i New Orleans. Kjøretiden til ”America’s Most Interesting City” blir på ca 6 timer pluss stopp 
underveis. Vi stopper og spiser lunch ca kl 1400. 
 
Når vi ankommer New Orleans, sjekker vi inn på Holiday Inn French Quarter, som ligger svært 
sentralt i byen. Etter innsjekking på hotellet, har du kvelden til fri disposisjon. Benytt anledningen til å 
bli kjent i French Quarter. Spis gjerne også middag i området. 
 
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. 
 
Les mer om French Quarter >> 
http://www.frenchquarter.com 
 
NB! Vær oppmerksom på at New Orleans er en mer utrygg by 
enn både Memphis og Nashville. Gå ikke alene, og gå kun i de 
store, opplyste hovedgatene med mye folk (Bourbon Street 
og Royal Street). Pass på verdisaker, ikke bær rundt på mer 
enn det du strengt tatt trenger å ha med deg. 
 
Vi går tilbake til hotellet på egenhånd, se kart øverst på neste 
side – hotellet er merket A. 

http://www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/1/en/hotel/msyfq
http://www.frenchquarter.com/
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Kart over New Orleans og French Quarter. Vi bor på Holiday Inn French Quarter, merket A på kartet. 
 
 

MANDAG 5. APRIL – NEW ORLEANS 
 

HOLIDAY INN NEW ORLEANS FRENCH QUARTER 
Adresse: 124 Royal Street, New Orleans, LA, 70130 
Telefon: +1 504 529 7211  
Internett: http://www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/1/en/hotel/msyfq  
 

 

 
Vi spiser amerikansk frokost på hotellet på morgenkvisten. NB! Frokosten i USA holder en enklere 
standard enn hva vi er vant med fra hoteller i Norge og Sverige.  
 
Kl 0900 har vi avreise til ”Swamp and Bayou Tour” utenfor New Orleans. Utflukten varer totalt ca 4 
timer.  Etter en kort busstur, tar en spesialbygd båt oss med ut i sumpene i det sørlige Louisiana. 
Husk å ta med deg kamera! 
 
Les mer om turen i sumpene >> http://www.graylineneworleans.com/swamp.shtml  
 
På tilbakeveien etter turen til sumpene, spiser vi lunch på Court of Two Sisters (inkludert). Deretter 
går turen innom den norske sjømannskirken i New Orleans, også kalt jazzkirken. Denne kirken har vi 
et godt forhold til, etter gjentatte besøk i forbindelse med tidligere cruise og USA-turer i regi av Kom 
og Dans. 
 
Les mer om jazzkirken >> http://www.sjomannskirken.no/neworleans  

http://www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/1/en/hotel/msyfq
http://www.graylineneworleans.com/swamp.shtml
http://www.sjomannskirken.no/neworleans
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Etter besøket i jazzkirken, tar bussene oss tilbake til hotellet i French Quarter, hvor vi har tid til å 
slappe av litt etter dagens program. 
 
Kl 2000 blir det oppmøte i resepsjonen på hotellet, og 
vi går samlet til middag på Mulates (det er ca 15 
minutters spasertur hver vei). Her får vi servert 
kreolsk mat – New Orleans og Louisiana på sitt beste! 
 
Les mer om Mulates >>  
http://www.mulates.com  
 
 
 
 

TIRSDAG 6. APRIL – NEW ORLEANS 
 

HOLIDAY INN NEW ORLEANS FRENCH QUARTER 
Adresse: 124 Royal Street, New Orleans, LA, 70130 
Telefon: +1 504 529 7211  
Internett: http://www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/1/en/hotel/msyfq  
 

 

 
Vi spiser amerikansk frokost på hotellet på morgenkvisten. NB! Frokosten i USA holder en enklere 
standard enn hva vi er vant med fra hoteller i Norge og Sverige.  
 
Kl 0900 blir det oppmøte i resepsjonen, og avreise på en guidet tur i byen. New Orleans har en rik 
historie, og det er mye interessant å se. Turen tar ca 4 timer. 
 
Ettermiddagen har du til egen disposisjon. Flere av dere 
ønsker nok å bruke mer tid i innholdsrike French Quarter. 
For mange er en tur innom Café du Monde på det østlige 
hjørnet av Jackson Square obligatorisk når man besøker 
New Orleans (se kart på forrige side). Her får du servert 
”beignets”, en slags smultkake toppet med mengder av 
melis. Det er en opplevelse å se alle som prøver å få i seg 
disse uten å søle, prøv selv! 
 
Les mer om Café du Monde >>  
http://www.cafedumonde.com  
 
For de som er glade i shopping, kan et alternativ denne ettermiddagen være å ta en 15 minutters 
taxitur ut til Lakeside Shopping Center. Dette kjøpesenteret ligger like ved Lake Pontchartrain, og 
inneholder en mengde av de mest kjente, amerikanske kjedene.  
 
Les mer om Lakeside Shopping Center >> http://www.lakesideshopping.com  
 
Er du interessert i amerikansk historie, vil en organisert tur til en av plantasjene utenfor byen også 
kunne vært verdt å få med seg. 

http://www.mulates.com/
http://www.ichotelsgroup.com/h/d/hi/1/en/hotel/msyfq
http://www.cafedumonde.com/
http://www.lakesideshopping.com/
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Kl 1800 møtes vi i resepsjonen på hotellet, og 
spaserer ca 10 minutter til middag og elvecruise 
på Mississippi. Om bord på Steamboat Natchez 
spiller husbandet swingende jazz, og det er 
selvfølgelig mulig å ta seg en dans på båtens 
dansegulv. Dette blir avslutningen for gruppen på 
tur C, som har vært med oss fra Houston.  
 
Les mer om Steamboat Natchez >>  
http://www.steamboatnatchez.com 
 
Etter elvecruiset ca kl 2030 spaserer vi i samlet flokk tilbake til hotellet i French Quarter.  
 
 

ONSDAG 7. APRIL – NEW ORLEANS TIL MEMPHIS 
 

HEARTBREAK HOTEL 
Adresse: 3677 Elvis Presley Blvd, Memphis, TN 38116 
Telefon: +1 901 332 1000 
Internett: http://www.elvis.com/epheartbreakhotel/ 
 

 

 
Vi spiser amerikansk frokost på hotellet på morgenkvisten. NB! Frokosten i USA holder en enklere 
standard enn hva vi er vant med fra hoteller i Norge og Sverige.  
 
Kl 0900 har vi avreise til Memphis. Turen tar ca 6 timer + stopp underveis. Vi stopper et egnet sted 
for å kjøpe lunch etter hvert som vi nærmer oss Memphis. 
 
Memphis er den store bluesbyen på rundreisen vår, og byen kalles ofte ”Home of the Blues, and the 
Birthplace of Rock’n Roll”. Bluesmusikken spredte seg fra gater og klubber i Memphis til å påvirke 
musikk over hele verden.  
 
Ved ankomst til Memphis, sjekker vi inn på Heartbreak Hotel, selve Elvis-hotellet i Memphis. Hotellet 
ligger bare et par hundre meter fra Graceland. NB! Da hotellet ligger i et belastet område, anbefaler 
vi ikke at dere går omkring på egenhånd. Det er ok å gå ut til hovedveien og de 3 restaurantene som 
ligger ved innkjørselen til hotellet (China Buffet, KFC og Rally’s hamburgers), men ikke gå lenger! 
 
Kl 1900 tar bussene oss med inn til sentrum av Memphis, hvor vi vandrer rundt på egenhånd. Spis 
middag der dere har lyst, Blues City Café er et godt alternativ med skikkelig sørstats-barbeque! 
Restauranten finner dere i krysset Beale St / 2nd St. NB! Ikke spis på BB Kings Blues Club, her skal vi 
spise fellesmiddag torsdag kveld! 
 
Beale Street er der det skjer downtown (se kart på neste 
side). Gaten 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.  
  

http://www.steamboatnatchez.com/
http://www.elvis.com/epheartbreakhotel/


Side 19 

 

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. 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. 
 
Les mer om Beale Street >> http://www.bealestreet.com  
 

 
 
Kl 2230 returnerer bussene til hotellet. Ønsker du å være lenger og ta taxi tilbake til hotellet på 
egenhånd, så gi beskjed til busslederen din. 
 
 

TORSDAG 8. APRIL – MEMPHIS 
 

HEARTBREAK HOTEL 
Adresse: 3677 Elvis Presley Blvd, Memphis, TN 38116 
Telefon: +1 901 332 1000 
Internett: http://www.elvis.com/epheartbreakhotel/ 
 

 

 
Vi spiser kontinental frokost på hotellet på morgenkvisten. NB! Frokosten i USA holder en enklere 
standard enn hva vi er vant med fra hoteller i Norge og Sverige.  
 
Denne dagen reiser vi fra hotellet med en halvtimes mellomrom. Dette for å unngå for mye kø i Sun 
Studio og Rock’n Soul Museum. 
 
Buss 1 reiser fra hotellet kl 0830. Buss 2 reiser kl 0900. Første stopp på dagens program, er 
legendariske Sun Studio, og en guidet omvisning i både museet og det originale studiorommet. 

http://www.bealestreet.com/
http://www.elvis.com/epheartbreakhotel/
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Sun Studio regnes som fødestedet for Rock’n roll. Elvis gjorde som 18 
åring sine første studioopptak 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”).  
 
Les mer om Sun Studio >> http://www.sunstudio.com 
 
 
Etter besøket i Sun Studio kjører bussene videre til Memphis Rock’n Soul Museum. Her får vi 
gjennom tekst, bilder, lyd og video en svært interessant innføring i fødselen til rock’n roll og 
soulmusikken. Vi vandrer gjennom museet på egenhånd.  
 
Les mer om Memphis Rock’n Soul Museum >> http://memphisrocknsoul.org  
 
Buss 1 har avreise til Graceland kl 1200. Buss 2 reiser kl 1230. Graceland trenger for de fleste ingen 
ytterligere presentasjon. Dette var hjemmet til Elvis Presley gjennom store deler av hans liv. 
 
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!  
 
Vi starter besøket med en omvisning i The Masion. 
Deretter vandrer vi rundt på egenhånd, og får med oss 
alt som er å oppleve her. Lunch på egenhånd. 
 
Les mer om Graceland >> http://www.elvis.com  
  
Etter hvert som vi blir ferdige på Graceland, går vi tilbake til hotellet på egenhånd. Gå ut 
hovedinngangen der vi kom inn, gå forbi flyene, kryss parkeringsplassen og ta til venstre over elva. 
Deretter tar du til høyre og inn porten til Heartbreak hotel. Turen er på bare 200 meter. 
 
Kl 1900 har vi avreise til downtown Memphis. Kl 1930 blir det felles middag på 
BB Kings Blues Club  (inkludert). Deretter har vi igjen litt tid på Beale Street (se 
kart på forrige side). 
 
Les mer om BB Kings Blues Club >>  
http://www.bbkingclubs.com/index.php?page=memhome  
 
Kl 2230 returnerer bussene til hotellet. Ønsker du å være lenger og ta taxi 
tilbake til hotellet på egenhånd, så gi beskjed til busslederen din. 
 
 

http://www.sunstudio.com/
http://memphisrocknsoul.org/
http://www.elvis.com/
http://www.bbkingclubs.com/index.php?page=memhome
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Graceland.jpg
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FREDAG 9. APRIL – MEMPHIS TIL NASHVILLE 
 

DOUBLETREE HOTEL NASHVILLE DOWNTOWN 
Adresse: 315 4th Avenue North, Nashville, TN, 37219  
Telefon: +1 615 244 8200   
Internett: http://doubletree1.hilton.com/  

 

 

 
Vi spiser kontinental frokost på hotellet på morgenkvisten. NB! Frokosten i USA holder en enklere 
standard enn hva vi er vant med fra hoteller i Norge og Sverige.  
 
Kl 0800 har vi avreise mot Nashville, eller ”Music City USA”, som er byens offisielle kallenavn. 
Countrymusikkens hjemby frister med både musikkhistorie, dansemuligheter og shopping.  
 
Kjøretiden til Nashville blir på ca 3 timer pluss pauser. Ved ankomst sjekker vi inn på flotte 
Doubletree Hotel Downtown. Hotellet ligger sentralt i gangavstand til alt som er å se downtown. 
 
Kl 1330 går vi i samlet flokk fra hotellet til Country Music Hall of Fame and 
Museum. Her får vi en svært interessant innføring i countrymusikkens 
historie. Utstillingen består av gjenstander, tekst, bilder, 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 med interesse for musikk! 
 
Les mer om Country Music Hall of Fame and Museum >> http://www.countrymusichalloffame.org  
 
Etter hvert som vi blir ferdige på museet, vandrer vi litt rundt i sentrum av Nashville. Det er mest å se 
og oppleve på Broadway (opp til 7th Street) og på 2nd Street nord for Broadway. Kart over området 
finner du på neste side, her er også hotellet merket med A. 
 
Kl 1800 møtes vi i krysset Broadway/2nd Street, og går til felles 
middag på Wildhorse Saloon (inkludert). Stedet er et mekka for 
musikk- og danseinteresserte, og har live musikk nesten hver kveld. 
Lokalet 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. 
 
Les mer om Wildhorse Saloon >> http://www.wildhorsesaloon.com  
 
Etter middagen blir det mulighet for å få med seg underholdningen på Wildhorse Saloon, eller gå ut i 
Nashville-natten og oppleve livet på en av de mange barene og klubbene i sentrum. Vi går tilbake til 
hotellet på egenhånd (hotellet er merket A på kartet på neste side). 
 
 

http://doubletree1.hilton.com/
http://www.countrymusichalloffame.org/
http://www.wildhorsesaloon.com/
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Kart over downtown Nashville. Vi bor på Doubletree Hotel Nashville Downtown, merket A på kartet. 
 
 

LØRDAG 10. APRIL – NASHVILLE 
 

DOUBLETREE HOTEL NASHVILLE DOWNTOWN 
Adresse: 315 4th Avenue North, Nashville, TN, 37219  
Telefon: +1 615 244 8200   
Internett: http://doubletree1.hilton.com/  

 

 

 
Vi spiser amerikansk frokost på hotellet på morgenkvisten. NB! Frokosten i USA holder en enklere 
standard enn hva vi er vant med fra hoteller i Norge og Sverige.  
 
Formiddagen har du til disposisjon i sentrum av Nashville. Er du musikkinteressert, så ta gjerne en 
guidet runde i historiske Ryman Auditorium (www.ryman.com). Få også med deg Ernest Tubb 
Record Shop (www.etrecordshop.com) på Broadway. 
 
Kl 1400 møtes vi i resepsjonen på hotellet, og går ut i de ventende bussene som tar oss til Opry Mills.  
En tur til USA blir ikke komplett uten å besøke et skikkelig kjøpesenter. Amerikanske malls er 
gedigne, og Opry Mills er intet unntak. Her er det kino, spisesteder og mengder av butikker. Av og til 
også levende musikk. Vi spiser hver for oss når det måtte passe (se Food Court på kartet på neste 
side). 
 
 

http://doubletree1.hilton.com/
http://www.ryman.com/
http://www.etrecordshop.com/
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Kart over Opry Mills 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mer om Opry Mills >> http://www.oprymills.com  
 
Kl 1800 møtes vi ved kinoen i Opry Mills. Denne finner 
du ved å gå helt til enden i Neighbourhood 5 – på kartet 
over er dette merket med et 5-tall øverst til høyre.  
Herifra går vi samlet over til the Grand Ole Opry House 
for å overvære The Grand Ole Opry kl 1900. Dette er en 
institusjon i amerikansk radiohistorie. Programmet er 
det eldste kontinuerlige radioprogram i USA, det har 
vært på luften siden 5. oktober 1925. Innholdet er 
”country music”. Hvem som spiller kvelden vi er der, vet 
vi ikke før kort tid i forveien, så det får bli en 
overraskelse! 
 
Les mer om Grand Ole Opry >> http://www.opry.com  
 
Ca kl 2115 (umiddelbart etter showet) går vi ut i de ventende bussene som tar oss tilbake til hotellet. 
Hvis du ikke er utslitt, så bruk kvelden på egenhånd i sentrum. Det er lørdag, og mye liv! 

 
 

  

http://www.oprymills.com/
http://www.opry.com/
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SØNDAG 11. APRIL – NASHVILLE TIL ATLANTA/HJEMREISE 
 
Vi spiser amerikansk frokost på hotellet på morgenkvisten. NB! Frokosten i USA holder en enklere 
standard enn hva vi er vant med fra hoteller i Norge og Sverige.  
 
Kl 0930 går bussene fra hotellet til Atlanta, kjøretid ca 4 timer + pauser underveis. All bagasje må nå 
være pakket og klar for innsjekking på flyet samme kveld. Husk vektgrensene! 
 
Ca kl 1430 ankommer vi downtown Atlanta. Vi parkerer 
ved Centennial Olympic Park. Her vil bussene stå i 4 timer, 
og du har mulighet til å ta en tur innom nærliggende 
attraksjoner. Vi kan anbefale en av følgende, avhengig av 
interesse (alle i gangavstand fra bussene): 
 

 Georgia Aquarium, 
http://www.georgiaaquarium.org/  

 The World of Coca Cola, 
http://www.worldofcoca-cola.com/  

 CNN – Inside CNN Studio Tour,  
http://www.cnn.com/tour/atlanta/  

  
Vi spiser hver for oss der det måtte passe. 
 
Kl 1830 har vi avreise til flyplassen i Atlanta, kjøretid ca 20 minutter. Ved ankomst til flyplassen, 
sjekker vi inn på flyet, og gjør oss klar til avreise. Tur B og E reiser samlet transatlantisk med KLMs 
rute 622 til Amsterdam med avgang kl 2135.  
 
Vi lander i Amsterdam etter rutetid kl 1210 (lokal tid), og flyr videre til Norge/Sverige på ulike 
avganger utover ettermiddagen. 
 
  

http://www.georgiaaquarium.org/
http://www.worldofcoca-cola.com/
http://www.cnn.com/tour/atlanta/
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Takk for nå!  
 
 

Vi sees igjen på Prekestolrock i 
Stavanger i pinsen.  

 
Det kommer nye USA-turer i og 

rundt påsken 2011. Vi planlegger 
nye landarrangementer til blant 

annet CHICAGO!!! 

 
Cruise 17.-24. april 2011 med blant 

andre Streaplers og Scooter Lee. 
 

Mer info på 

www.komogdans.no 
 

http://www.komogdans.no/

