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Siden 2006 har Amerikabussen arrangert 
bussturer i USA.

Etterhvert har vi opparbeidet oss mye erfaring 
med relativt lange bussturer på det 
amerikanske kontinentet. En del kontakter 
oss på forhånd og er bekymret for den lange 
bussturen. Men etter at de har gjennomført 
turen, så får vi ingen negative kommentarer 
på dette! Det er flere grunner til det: 

• Vi stopper relativt ofte. Som hovedregel 
kjører vi aldri mer enn to timer uten stopp.
• Vi varierer kjørelengden fra dag til dag. En 
lang kjøredag påfølges ofte av en rolig dag.
• Vi legger inn en opplevelse hver dag

Flaggskipet vårt, Kyst til kyst-turen, har vi 
arrangert hvert eneste år. I år er intet 
unntak, 21. september starter en ny tur. Vi 
har allerede god påmelding på turen, men det 
er fremdeles plasser ledig. 

I tillegg har vi hvert år nye turer, noen er 
eksklusive for grupper, andre er åpne for 
generell påmelding. Eksempel på en slik tur 
i år, er turen til musikkbyene i Sør-Statene, 
og Florida. Denne turen var i utgangspunktet 
laget for en utvidet vennegjeng som har reist 
med oss tidligere. I år er de ikke så mange og 
vil gjerne ha med flere!

Det er spennende å reise til USA! 
Vi har alle fått med oss at det er en ny 
administrasjon i Washington, som mange er 
litt usikre på. Men vi vil presisere at det ikke 
er noen endring i innreiseregler for norske 
borgere til USA. Det er fortsatt visumfritak 
for norske (og de fleste andre europeiske 
borgere), og det er ingen varslete endringer 
på dette. USA er et fantastisk land å feriere i, 
det har det vært, og det kommer det fortsatt 
til å være!

Velkommen til USA med Amerikabussen!
Erling Hansen 
Avdelingsleder, Amerikabussen

 -Amerikabussen anbefales til alle!

Ann Elin og Odd Jarle Svanem fra Hemne var 
med på siste års Kyst til kyst-tur. Turen ble 
bestilt gjennom Brustad Buss i Levanger. Odd 
Jarle er ordfører i Hemne kommune, men 
tok seg fri og overlot styringa av kommunen 
til varaordfører og rådmann for å bli med 
Amerikabussen på tur til USA. Her deres 
opplevelse av turen:

«Vi har hatt en drøm om å dra til USA, se de 
kjente plassene og byene. Når vi bestemte 
oss for å ta turen høsten 2016 var katalogen 
til Brustadbusser det som bidro til at vi fikk 
kontakt med Amerikabussen. Vår erfaring fra 
tidligere lange bussturer gjorde at vi valgte 
dette i stedet for å leie oss bil. 

Turen var lagt opp med hyppige stopper med 
muligheter for beinstrekk og toalettbesøk. 
Bussen hadde fasiliteter med salg av vann, 
brus og øl samt toalett, noe som bidro til en 
positiv opplevelse, selv om det noen dager 
var transportetapper. Turen var lagt til rette 
med flotte hotell, guidet opplegg i flere store 
byer og reiseledere som bidro til en flott 
opplevelse for oss. Når turen var lagt opp så 
allsidig, fikk vi et inntrykk av at alle i 
reisefølge fikk se noe de var ekstra opptatt av. 

Vi vil også nevne at vi hadde et ønske om 
å besøke vår slekt noen dager. Dette taklet 
Amerikabussen på en fortreffelig måte, de 
bidro til både hotellovernattinger i 
nærområdet til vår slekt, bestilte ekstra 
flybilletter og tilrettela det vi ønsket. Vi har 
snakket varmt om turen til våre bekjente. 
Vi vil takke Amerikabussen for godt 
gjennomført turopplegg og anbefaler gjerne 
alle til å ta turen.»

Ann Elin og Odd Jarle Svanem.

Erling Hansen

Ann Elin og Odd Jarle Svanem



Musikkbyer i Sørstatene
og Florida
Dato: 18. juli - 31. juli 2017
USA huser mange store musikere og er vuggen til flere musikk- sjangere. 
Turen starter i country-byen Nashville, også kalt ”Music City of the USA” der vi går på 
konsert i berømte Grand Ole Opry, besøker museet ”Country Music Hall of Fame”.

Vi kjører sørover mot Memphis, på veien stopper vi innom Jack Daniels Destillery for en 
omvisning. I Memphis besøker vi Elvis’ hjem, Graceland, platestudioet Sun Studio og 
Menneskerettsmuseet der Martin Luther King ble drept. Vi avslutter oppholdet i Memphis 
med å kjenne på folkelivet i den kjente bluesgata Beale Street. 

Vi fortsetter til Tupelo og ser huset der Elvis ble født før vi drar videre mot New Orleans. På 
veien besøker vi en typisk sør-statsplantasje og blir med på alligatorsafari. 
I jazzens hjemby, New Orleans, besøker vi det franske kvarteret og det blir mulighet for å 
være med på elvecruise på Mississippi med en gammel hjuldamper. 

Vi fortsetter østover mot Florida og overnatter i hovedstaden Tallahassee, før vi kjører sørover 
mot det tropiske klimaet. Vi kjører gjennom Everglades Nasjonalpark og avslutter turen i Miami.

Inkluderer
• Fly Værnes-Nashville, Miami - Værnes
• Hotell 12 netter inkl. frokost
• Konsert på Grand Ole Opry
• Inngang på Graceland og Elvis Birthplace
• Alligatorsafari og besøk på sør-statsplantasje
• Norsk reiseleder med på hele turen

Pris pr. person i dobbeltrom kr 28 200
Tillegg for enkeltrom kr 8 700
Tilslutningsbillett utenfor Værnes 
kan komme i tillegg.

Høydepunkter
• Nashville – Countrymusikk!
• Memphis – Elvis´ hjem og blues-kultur
• New Orleans - Jazz og det franske kvarteret
• Everglades Nasjonalpark
• Miami 

Turen er opplagt slik at den kan kombineres 
med et 7-dagers cruise i Karibia med 
Celebrity Equinox med avgang fra Miami. 
Prisene varierer etter valgt lugartype. 
Ta kontakt for et pristilbud.



 Midtvesten med smak av Sørstatene
  i utvandrernes fotspor

Kyst til Kyst i USA
via Yellowstone Nasjonalpark
Dato: 21. september - 10. oktober 2017
Denne turen tar oss fra et yrende liv i New York City, 
gjennom skogkledde Pennsylvania, innom Amishfolket
i Ohio, over prærien i Indiana og til storbyen Chicago. 

Vi kommer inn i «det norske Amerika», statene Wisconsin, Minnesota, Sør-og Nord Dakota. 
I Minot i Nord Dakota får vi oppleve et av turens høydepunkter, Norsk Høstfest. Her feires 
skandinavene som emigrerte til USA på 18- og 1900-tallet. 

På turen vestover får vi se presidentene på Mount Rushmore, kvegfarmer i cowboystaten 
Wyoming og opplever verdens eldste nasjonalpark, Yellowstone. Videre kjører vi til Salt Lake 
City i Utah, kjent som hovedsete for Mormonerkirken. Før vi forlater Utah, stopper vi i den 
særegne saltørkenen. 

I Nevada skal vi overnatte i kasinobyen Reno. Her er det en fridag, og vi tilbyr en gratis halv-
dagsutflukt til Virginia City, kjent fra TV-serien Bonanza. Fra Reno kjører vi inn i California, og 
de siste kilometrene av turen går over ikoniske Golden Gate Bridge. I San Francisco blir det 
mulig å besøke fangeøya Alcatraz, eller ta en tur med kabeltrikken. Vi er der under «Fleet 
Week» som er en feiring av den amerikanske militære flåten. 

Inkluderer
• Fly Oslo-New York, San Francisco - Oslo
• Hotell inkl. frokost
• 2 fellesmåltider
• Omvisning med prøvesmaking på bryggeri
• Dagspass til Norsk Høstfest
• Inngang til nasjonalparker
• Inngang på Hjemkomstmuseet
• Inngan på  det nasjonale buffalomuseet
• Norsk reiseleder og norske byguider i storbyer
• Tips til sjåfør er inkludert i turprisen

Pris pr. person i dobbeltrom kr 35 900
Tillegg for enkeltrom kr 12 200
Tilslutningsbillett utenfor Gardermoen 
kommer i tillegg.

Høydepunkter
• New York City – byen som aldri sover
• Chicago – “The Windy City”
• Minot - Norsk Høstfest
• Mount Rushmore - Presidentene i fjellet
• Yellowstone – verdens første nasjonalpark
• Reno - Casinoby ofte kalt ”lille Las Vegas”
• San Francisco – flott by ved Stillehavet



Bli med på en spennende tur til den amerikanske Midtvesten, i fotsporene til utvandrere fra 
Fosen - i delstatene Nord-Dakota, Minnesota, Wisconsin og Iowa. Turen avsluttes med en 
smak av Sør-statene og musikkbyene Memphis og Nashville.

Vi starter i Bismarck, Nord-Dakotas hovedstad. Herfra kjører vi på en dagsutflukt til Minot, 
der vi opplever Norsk Høstfest og Scandinavian Heritage Park. Vi kjører østover til Fargo 
hvor vi besøker Sons of Norway-klubben, Hjemkomstmuseet, samt norske miljøer i området.
På veie besøker vi det nasjonale Buffalomuseet. Vi fortsetter sør-øst gjennom Minnesota og 
stopper på gårder med tilknytting til utflyttede fosninger, før vi overnatter i tvillingbyene 
Minneapolis/St. Paul. Her ligger USAs største kjøpesenter, Mall of America. 

Vi kjører vider sør og besøker en amish-grend på veien til Decorah, i delstaten Iowa. Her ligger 
det største norske museet i USA, Vesterheim. Videre går turen til Dubuque og inn i delstaten 
Illinois, vi stopper og besøker graven til Abraham Lincoln før vi kjører til St. Louis. Her ligger 
den berømte buen, Gateway Arch. På den siste delen av reisen beveger vi oss inn i sør-statene 
og skal bo to netter i Memphis, kjent for blues og Elvis´ hjem, Graceland. Vi kjører videre til co-
untry-byen Nashville, her skal vi på konsert i berømte Grand Ole Opry og vi skal på mini-cruise 
med hjuldamperen ”General Jackson”.

Inkluderer
• Fly Værnes-Bismarck, Nashville - Værnes
• Hotell 13 netter inkl. frokost
• Totalt 5 måltider (lunsj eller middag)
• Inngang på museumene Vesterheim og Hjemkomst, 
Graceland og Buffalomuseet.
• Konsert på Grand Ole Opry
• Norsk reiseleder med på hele turen

Pris pr. person i dobbeltrom kr 28 500
Tillegg for enkeltrom kr 7 400
Tilslutningsbillett utenfor Værnes kan komme i tillegg.

 Midtvesten med smak av Sørstatene
  i utvandrernes fotspor

Dato: 28. september - 12. oktober 2017

Høydepunkter
• Minot – Norsk Høstfest
• Minneapolis/St. Paul - tvillingbyer
• Vesterheim - USAs største norsk-museum
• St. Louis – kjent for buen Gateway Arch
• Memphis – Elvis` hjem og blues-kultur
• Nashville - ”Music City of the USA”



Bli med på en spennende og lærerik tur til Midtvesten i USA, i samarbeid med Felleskjøpet 
Rogaland Agder. Vi starter med en byrundttur i Minneapolis og St. Paul med norsk lokalguide. 
Vi kjører nord-vestover mot Fargo og Red River-dalen som er en av de mest fruktbare 
landbruksområdene i verden, her besøker vi og får en omvisning på sukkerfabrikk, 
samt besøk på en redskapsfabrikk.

Vi fortsetter øst og tvers over Minnesota til Eau Claire, på veien besøker vi Norswiss Farms for 
å se på en moderne melkeproduksjonsgård. Videre går turen til et typisk Amish-område hvor 
vi får en rundttur med en lokal guide. På slutten av dagen besøker vi Leinenkugel øl-bryggeri 
der vi får en omvisning og smaksprøver.

Videre fortsetter vi inn i staten Iowa hvor vi først besøker traktor-fabrikken til John Deere for 
så å besøke John Deeres-treskerfabrikk. Vi kjører videre inn i staten Illinois hvor vi besøker 
Caterpillar-fabrikken før vi ankommer Chicago. Her får vi en guidet omvisning med spesiell 
vekt på Chicagos historie som slakteriby.

Turen kan gi grunnlag for skattefradrag for næringsdrivende innen landbruket.

Inkluderer
• Fly Stavanger - Minneapolis, Chicago - Stavanger
• Hotell med frokost 10 netter
• Totalt 5 måltider (lunsj eller middag)
• Busstransport under hele turen
• Gårdsbesøk som beskrevet i program
• Guidet byrundtur i Chicago og Minneapolis
• Guidet Amish-tur
• Inngang og omvisning på sukkerfabrikk
• Inngang og omvisning på redskapsfabrikk
• Omvisning og prøvesmaking på øl-bryggeri
• Inngang og omvisning på John Deerefabrikker
• Inngang og omvisning på Caterpillarfabrikken
• Norsk reiseleder fra Amerikabussen

Pris pr. person i dobbeltrom kr 23 900
Tillegg for enkeltrom kr 5 800
Tilslutningsbillett utenfor Stavanger kan komme i tillegg

 Landbruksfaglig tur
 til USAs midtvest

Dato: 02. oktober - 13. oktober 2017

Høydepunkter
• Minneapolis og St. Paul - tvillingbyer
• Besøk på Amish-gård
• John Deere fabrikker
• Caterpillar fabrikk
• Chicago

 Fra sør til nord
  i Hans Barlien fotspor 180 år etter



 Landbruksfaglig tur
 til USAs midtvest

Dato: 02. oktober - 13. oktober 2017
I 2017 fyller Namdalsavisa 100 år, og det er 180 år siden en av Namdalens mest kjente og 
historiske personer, Hans Barlien, utvandret til USA.

Vi starter i New Orleans med en spasertur i det franske kvarteret før vi blir med på en alli-
gator tur og avslutter dagen med middagscruise på Mississippi. På turen nordover får vi en 
omvisning på en sørstatsplantasje. I Memphis besøker vi Elvis´ hjem, Graceland, 
menneskerettighetsmuseet hvor Martin Luther King ble drept og "bluesgata" Beale Street.

Vi fortsetter vår stø kurs mot nord og ankommer St. Louis om ettermiddagen. Her ligger den 
berømte Gateway Arch, USAs høyeste nasjonale monument. Neste stopp er Springfield, her 
besøker vi graven til Abraham Lincoln, før vi fortsetter vest til Keokuk hvor vi skal være i to netter.

Det var her Hans Barlien bosatte seg og vi setter av en dag for å blant annet besøke farmen 
han ligger begravd på og avduker en minneplakett på den skandinaviske gravplassen.
Videre kjører vi inn i "norsk-amerikansk land" og besøker Vesterheim Norwegian American 
Museum i Decorah, en amish-gård i Cashton, St. Olaf College i Northfield, samt tvillingbyene 
Minneapolis/St.-Paul. På avslutningsmiddagen i Chicago får vi besøk av den norske konsulen. 

Inkluderer
• Fly Værnes - New Orleans, Chicago - Værnes
• Hotell 11 netter inkl. frokost
• Busstransport under hele turen
• Middagscruise på Mississippi-elven
• Alligatortur
• 5 måltider utenom frokoster og middagscruise
• Inngang på sørstatsplantasje, Graceland og Vesterheim
• Guidet amish-tur og bytur med norsk guide i Chicago
• Norsk reiseleder fra Amerikabussen

Pris pr. person i dobbeltrom fra kr 28 200
Tillegg for enkeltrom kr 7 200
Tilslutningsbillett utenfor Værnes kan komme i tillegg.

 Fra sør til nord
  i Hans Barlien fotspor 180 år etter

Dato: 03. oktober - 15. oktober 2017

Høydepunkter
• New Orleans - det franske kvarteret
• Memphis – Graceland og menneskerettighets museet
• St. Louis - Gateway Arch, USAs største monument
• Keokuk - i Hans Barliens fotspor
• St. Olaf College - Grunnlagt av Bernt Julius Muus fra Snåsa
• Chicago - byrundtur i "The Windy City"



Praktisk informasjon
Før du reiser
Pass / visum
Norske statsborgere trenger ikke visum for å reise 
inn i USA, men man trenger å registrere seg elektro-
nisk i ESTA på forhånd. Passet må være maskinles-
bart og gyldig minst 6 måneder etter hjemkomst.

Bagasje
Det kan medbringes en koffert per person og en 
håndbagasje. Dette skyldes begrenset plass i bussen.

Spesielle behov i forbindelse med mat
Har man spesielle behov vedørende mat, er det 
viktig at det opplyses om dette ved bestilling. 

Sykdom / medisiner
Du er selv ansvarlig for å ta med deg nødvendige 
medisiner for turen. Dersom det skulle bli 
nødvendig med legebesøk og lignende underveis, 
ta vare på alle kvitteringer. Disse må fremlegges 
forforsikringsselkapet for å få refusjon. Be din lege 
om å skrive ut en engelsk beskrivelse på innholdet i 
nødvendig medisin. Dersom man har metall i 
kroppen anbefaler vi at din lege skriver en 
forklaring slik at dette kan forevises i 
sikkerhetskontrollen på flyplassene.

Reisetips
Bussen
Vi benytter busser med god kvalitet og komfort. 
Bussen har toalett, og vi stopper hver andre time 
underveis, samt en lengre stopp for lunsj. 
Vi selger drikke ombord.

Hotellene
Amerikabussen legger stor vekt på at hotellene 
holder en god standard når det gjelder renhold, 
beliggenhet og spisemuligheter i nærheten. 
Hotellrom i store byer kan være mindre, men i disse 
byene bor vi veldig sentralt.

Verdisaker
På de fleste hoteller er det mulig å leie safe. 
Vi anbefaler at man ikke har alle bankkort på en 
plass samt store pengesummer liggende. 
Våre reiseledere er behjelpelige med uttak i 
minibanker og evt innveksling av reisesjekker. 

Vann
Generelt er det ikke noe problem å drikke vann fra 
springen i USA, selv der vannet noen ganger har en 
svak klorsmak. Vann på flaske er lett tilgjengelig.

Elektrisitet
USA har 110 volt. Om dine elektriske apparater som 
kamera og mobiltelefon kan brukes på 110-240V 
trenger du kun en omformerplugg for lading/bruk. 
Disse pluggene kan du kjøpe i Norge før avreise.

Imigrasjonen i USA
På flyet fylles det ut to kort som skal leveres i 
imigrasjonen på flyplassen. Det ene er et grønt kort 
mens det andre er et tollkort. Sammen med 
flybilletten følger det eksempler på hvordan dette 
fylles ut.


