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Jewel Of the South Self drive

Turkode

Destinasjoner

Turen destinasjon

Reisen er levert av

42465
New Orleans

USA

Oversikt

Turen starter

Oslo - København - Gøteborg Stockholm
9 dager

Fra : NOK

0

Live musikk, historisk arkitektur, lokal øl og fantastisk mat fra hele verden er kun få ting du kan oppleve i disse byene – og du kan gjøre alt i ditt
egent tempo med leiebilen din.

Reiserute
Dag 1: Avreise fra Skandinavia² til New Orleans med British Airways med ankomst samme dag.
Dag 2: New Orleans
Dag 3: Baton Rouge
Dag 4: Natchez

Dag 5: Lafayette
Dag 6: Lafayette
Dag 7: New Orleans, avreise med British Airways
Dag 8: Ankomst Skandinavia²

Fra utendørsaktiviteter og kulinariske opplevelser til kultiverte storbyer og
pittoreske landsbyer - Det er alltid noe minneverdig å ﬁnne på i Louisiana.
Et sørlig sumpland med myrområder og alligatorer som ender i Mexicogolfen, i
nord et lappeteppe av landbruk og gårder, samt en befolkning bundet sammen
av en dyp, uhørlig takknemlighet for de gode tingene i livet: mat & musikk –
dette er Louisiana.
Dag 1: Ankomst New Orleans
Denne pakken er basert på avreise fra Skandinavia² med British Airways. Henting av
leiebilen ved ankomst New Orleans.
Dag 2: New Orleans
Nyt fantastisk musikk, historisk arkitektur, lokale museer og spis unik mat; en blanding av
det karibiske, afrikanske og europeiske kjøkken. New Orleans tilbyr utallige muligheter.
Dag 3: Baton Rouge
I historiske Baton Rouge er det alltid noe å gjøre, besøk Tin Roof bryggeriet eller Shaw
Centre of Arts. Fordyp deg i byens historie ved å besøke Plantation Country og besøk både
New & Old State Capitol bygningene.
Dag 4: Natchez
Natchez er kjent for sine vakre restaurerte antebellum herskapshus, historiske husmuseer, kultur og rekreasjons- og naturparker. Ta turen innom Auburn museet & Historic
Home, Magnolia Hall og William Johnson House.
Dag 5-6: Lafayette
Lafayette er den erde største byen i Louisiana og tilbyr et ﬂertall av aktiviteter og utﬂukter. Utforsk Acadian Village, her kan du spasere
gjennom en Cajun landsby fra 1800 tallet, ta turen til Paulus & Lulu Hilliard University Art Museum, se en forestilling på Acadiana Centre for the
Arts eller ta en tur til Tabasco-fabrikken på Avery Island.
Dag 7: New Orleans, avreise med British Airways
Levering av leiebil på ﬂyplass ved avreise.
Dag 8: Ankomst Skandinavia²

Viktig Informasjon

Pakken inkluderer:
Fly Skandinavia² - New Orleans - Skandinavia² med British Airways
Alle ﬂyskatter
9 dager leiebil, mellomstørrelse med full forsikring. Hentes på ﬂyplassen i New Orleans og leveres samme sted
All overnatting
Pakken inkluderer ikke:
GPS betales lokalt i USD

Obligatorisk daglig Resort Fees kan forekomme på noen av de aktuelle hotellene. Dette betales direkte ved innsjekk
Tips
Reise- og avbestillingsforsikring
ESTA-visum til USA - klikk her
Annen nyttig informasjon:
Pris: er basert på per person i delt twin/dobbelt rom i lavsesong. Reisen kan skreddersys etter ønske, ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.
Skandinavia² menes avreise fra alle British Airways destinasjoner evt tillegg for andre ﬂyselskap
Beste tiden å reise på: Du kan reise til denne destinasjonen, men husk Mardi Gras i februar, som gir veldig ye mennesker og høyere prise på
overnatting..
For mer informasjon: se våre landsider - klikk her

Se vår destinasjons video:
Kommer

Priser / Datoer
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en
evt. avbestilling av reisen
Tilgjengelige datoer

Pris (1 voksen)

Pris (1 barn)

Status reise

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i
7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling
er mottatt.

