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Amerikabussen - 12 år med bussturer i USA
Vi hadde vår første busstur i USA i 2006. Siden har vi kjørt mange turer hvert år og har
derfor opparbeidet oss mye erfaring med bussturer i USA. Vår aller første tur, Kyst til
kyst, kjører vi fortsatt, og er en av våre mest populære turer. Men den er utviklet og
forbedret, og vi er glade for at vi får svært gode tilbakemeldinger fra de som reiser. Vi
har også utviklet flere andre turer, og i denne katalogen har vi et godt utvalg av turer
som skal gå i 2018.
En del kontakter oss på forhånd og er bekymret for en lang busstur. Men det artige
er at vi aldri får kommentarer i etterkant på at det blir så mye tid i bussen. 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 kortere kjøredag eller en hviledag.
• Vi legger inn en opplevelse eller et høydepunkt hver dag.
Flaggskipet vårt, Kyst til kyst-turen har allerede bra påmelding, men det er fortsatt
plass til flere. Vi nevner også Indianernes USA og Route 66 som vi har kjørt tidligere,
og setter opp igjen i år.

Reiseleder Nina Holden Bøe

Vi har de senere årene spesialisert oss på utvandrerturer fra et bestemt område i
Norge. Det gjør vi i år også, men det er selvsagt ingen ting i veien for å bli med på en
slik tur, selv om man ikke har noen tilknytning til det stedet. Et godt eksempel på en
slik tur i år, er Utvandrerturen fra Gauldal i Trøndelag. Det er en kombinasjon med
en rundreise i Midtvesten, og en tur til Alaska! Dette er første gang vi har Alaska på
programmet, og vi anbefaler denne turen på det varmeste. Blant annet er det med
en fantastisk togreise gjennom det majestetiske landskapet i Alaska. En annen tur vi
gjerne fremhever, er utvandrerturen i samarbeid med Migrasjonsmuseet i Stange.
Dette er også en interessant kombinasjonstur med Midtvesten og Texas! Blant annet
besøker vi stedet der Cleng Peerson slo seg ned og endte sine dager. Han er kjent
som han som ledet den aller første organiserte utvandrergruppen fra Norge til USA
i 1825.
I fjor vinter hadde vi en del spørsmål om hvilke
konsekvenser den nye administrasjonen i Washington har
å si for besøkende i USA. Svaret var absolutt ingen ting!
Det kan bli noen endringer for noen lands borgere, men
for norske borgere er det ingen konsekvenser overhodet.
Det er fortsatt visumfritak for norske borgere, man trenger
bare en innreisetillatelse (ESTA).
Se mer om dette bakerst i katalogen.
USA er et fantastisk land å feriere i, det har det vært,
og det vil det fortsatt være!

Erling

Avdelingsleder
Amerikabussen
erling@amerikabussen.no

Velkommen på tur med Amerikabussen!
Erling Hansen
Avdelingsleder, Amerikabussen
erling@amerikabussen.no

Amerikabussen - en del av Solgruppen

Solgruppen er en turarrangør som helt siden 1994 har arrangert reiser, for de som
ønsker å ta turen utenfor Norges grenser med fly, båt eller buss. Vi er spesialister på
kort og langtidsferie til Albir på Costa Blanca-kysten i Spania, og på langtidsreiser til
Gran Canaria og Thailand. Vi har egne fellesreiser for individuelle gjester og vi har
lang erfaring med å skreddersy gruppeturer for foreninger, lag og grupper.
Solgruppen er medlem av reisegarantifondet. Dette er viktig for deg som gjest, da du alltid
kan være trygg på at du er sikret mot tap dersom Solgruppen går konkurs/ved insolvens.
www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Steder av interesse som vi besøker
på en eller flere av våre turer
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13 - Alaska
Midtvesten og Alaska i utvandrernes fotspor

1 - New York City

Kyst til kyst via Yellowstone Nasjonalpark

3 - Minneapolis

4 - Fargo

Midtvesten og Alaska i utvandrernes fotspor
Landbruksfaglig tur til USA
Midtvesten og Texas i utvandrernes fotspor
I utvandrernes fotspor fra Orkdalen
Kyst til kyst via Yellowstone Nasjonalpark

Landbruksfaglig tur til USA
Kyst til kyst via Yellowstone Nasjonalpark
Midtvesten og Texas i utvandrernes fotspor
I utvandrernes fotspor fra Orkdalen

9 - San Fransisco

Indianernes USA med Tore Strømøy
Kyst til kyst via Yellowstone Nasjonalpark

2 - Chicago
Route 66 - fra Chicago til Los Angeles
Landbruksfaglig tur til USA
Kyst til kyst via Yellowstone Nasjonalpark

7 - Yellowstone Nasjonalpark
Kyst til kyst via Yellowstone Nasjonalpark

5 - Black Hills
Indianernes USA med Tore Strømøy
Kyst til kyst via Yellowstone Nasjonalpark

6 - Minot Norsk Høstfest

11 - Las Vegas og Grand Canyon

Kyst til kyst via Yellowstone Nasjonalpark

Route 66 - fra Chicago til Los Angeles

8 - Salt Lake City
Indianernes USA med Tore Strømøy
Kyst til kyst via Yellowstone Nasjonalpark

10 - Los Angeles
Route 66 - fra Chicago til Los Angeles

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no

12 - Texas
Midtvesten og Texas i utvandrernes fotspor
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Midtvesten i USA og Alaska

I utvandrernes fotspor fra Budal, Singsås og Støren

Bli med på en spennende tur til den amerikanske Midtvesten, i fotsporene
til utvandrere fra Budal, Singsås og Støren. Vi besøker flere av stedene der
utvandrerne fra Gauldal bosatte seg. Blant annet Rice Lake og Eau Claire,
Wisconsin og Hendricks i Minnesota der det står en kopi av Singsås kirke. Vi
avslutter reisen med en flott tur til storslagne Alaska og Denali nasjonalpark.

Midtvesten
Vi starter i Minneapolis, Minnesota
hvor vi får en guidet rundtur i byen før
vi får muligheten til å oppleve Mall of
America. Vi kjører østover til
Menomonie, Wisconsin hvor flere
utvandrere fra Budal slo seg ned,
videre kjører vi til området som blir
kalt ”Lille Soknedal”. Vi overnatter to
netter i Eau Claire hvor vi utforsker
nærområdet, blant annet gjør vi et
gårdsbesøk på Nor-Swiss Farms hvor
eierne har røtter fra Sveits og Norge.
De har ca 3800 melkekyr! Vi kjører
også innom Leinenkugel ølbryggeri
hvor vi får en omvisning.
Fra Eau Claire kjører vi sørover til
Rochester, kjent for Mayo-klinikken
og fortsetter videre til Sør-Dakota.

13 dager, 4 stater

Pris fra

kr 29 900,-

09. - 21. august 2018

Denne ruten var den samme som
utvandrerne fra Singsås fulgte. Vi
fortsetter denne ruten mot nord og
ender opp i Hendricks, Minnesota
hvor veldig mange av utvandrerne fra
Singsås bosatte seg.

Alaska
Vi flyr fra Minneapolis til Anchorage,
delstatshovedstaden i Alaska.
Forhåpentligvis vil Budalingen Odd
Bjerkenås være kaptein på flyet.
I Alaska skal vi oppleve den storslagne
naturen på den beste måten, nemlig med tog fra Anchorage til Denali
nasjonalpark. Vi har billetter på første
klasse som gir oss muligheten til å
sitte i andre etasje på toget hvor det
er glasstak som gir en perfekt utsikt.

TUREN INKLUDERER
• Fly Trondheim - Minneapolis, Anchorage Trondheim og innenriks fly Minneapolis - Anchorage
• Buss fra Budal/Singsås/Støren - Værnes t/r
• 11 hotellovernattinger inkl. frokost
• Tog på 1. klasse fra Anchorage til Denali, inkl.
frokost, lunsj og drikke
• 5 måltider (lunsj eller middag) inkl. lunsj på toget
til Denali
• Busstransport under hele turen i USA inkl. transfer
til og fra flyplass
• Guidet tur inn i Denali nasjonalpark
• Buss fra Denali tilbake til Anchorage
• Norsk reiseleder med på hele turen
• Guidet rundtur med norsk lokalguide i Minneapolis

PRISINFORMASJON
Pris per person i dobbeltrom kr 29 900,Enkeltromstillegg kr 7 700,Tilslutningsbillett utenfor Værnes kommer i tillegg.

Bestillingsskjema og turprogram finner du på
www.amerikabussen.no

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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USA-tur fra Orkdal
I Thamspaviljongens fotspor

Hjemhentingen av Thamspaviljongen fra Mount Horeb i Wisconsin til Orkanger var en stor begivenhet i Orkdal i 2017! «Prosjekt Heimatt» ble belønnet
med Orkdal kommunes kulturpris. Mange var med til USA for å ta ned og
pakke bygningen, og enda flere var med og satte den opp igjen. Nå får alle,
både dugnadsfolket og andre interesserte muligheten til å bli med på en
unik tur til USA der vi skal besøke alle stedene der bygget sto. Vi skal også
besøke andre steder av betydning for noen av utvandrerne fra Orkdal. Og
i tillegg får vi oppleve mye av det man forbinder med USA: Storbyer, små
koselige landsbyer og enorme jordbruksarealer for å nevne noe.

Thamspaviljongens fotspor
Vi starter i Chicago der vi besøker
stedet hvor Thamspaviljongen sto
under verdensutstillingen i 1893. På
vei ut av Chicago stopper vi i
Geneva og ser vikingskipet som ble
bygd i Norge og seilt til Chicago,
også denne for verdensutstillingen i
1893. Deretter kjører vi inn i Wisconsin
og til Lake Geneva, hvor Thamspaviljongen sto i mange år. Videre besøker
vi den ”norske byen” Stoughton før vi
kommer til Mount Horeb hvor vi møter medlemmer av den lokale Sons
of Norway losjen og besøker Little
Norway, der Thamspaviljongen sto

11 dager, 4 stater

Pris fra

kr 21 900,-

24. august - 03. september 2018

de fleste av årene i USA. Det var her
Prosjekt Heimatt demonterte
bygningen, pakket den og sendte
den tilbake til Orkanger.

Det norske Amerika
Vi forlater Mount Horeb og kjører
til Cashton hvor vi får en guidet tur i
Wisconsins største amish-bosetting.
Etter lunsj kjører vi innom Norskedalen,
et utendørsmuseum med en stor
samling av norske bygninger. Videre
kjører vi via Minneapolis i Minnesota til
Fargo i Nord-Dakota, på veien stopper
vi ved Runesteinsmuseet og vikingstatuen ”Big Ole” før vi spiser lunsj og
smaker vin på en liten vingård.
I Fargo skal vi spise middag på Sons
of Norway losjen, besøke Hjemkomstmuseet, samt besøke en bedrift der
grunderne er fra Orkdal. Vi kjører
tilbake til Minneapolis hvor vi ankommer tidlig på ettermiddagen. Her bor
vi ved USAs største kjøpesenter, Mall
of America, og får en guidet tur i
tvillingbyene Minneapolis/St. Paul.

TUREN INKLUDERER
• Fly Trondheim - Chicago, Minneapolis - Trondheim
• 9 hotellovernattinger inkl. frokost
• 5 måltider (lunsj eller middag)
• Busstransport under hele turen i USA inkl. transfer
til og fra flyplass
• Guidet tur i Chicago og Minneapolis/St. Paul med
lokal norsk byguide
• Båttur på Geneva Lake, Wisconsin
• Norsk reiseleder
• Inngang på museer i henhold til program

PRISINFORMASJON
Pris per person i dobbeltrom kr 21 900,Enkeltromstillegg kr 5 200,Tilslutningsbillett utenfor Værnes kommer i tillegg.

Bestillingsskjema og turprogram finner du på
www.amerikabussen.no
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Get your kicks on Route 66!
Fra Chicago til Los Angeles

Bli med på en fantastisk tur gjennom ni stater og tre tidssoner langs
legendariske Route 66. Vi kjører innom travle storbyer og søvnige tettsteder, gjennom ørken og cowboy- og indianerlandskap. Du får oppleve
kultur og arkitektur fra 50- og 60 tallet, noe av det som gjør denne
strekningen så unik og ”genuint amerikansk”.

Den første delen av ruten

Den andre delen

Vi starter med en byrundtur og en lunsj
på en historisk Route 66 restaurant før
vi forlater Chicago. Vi kjører Route 66
gjennom noen småbyer i Illinois og
besøker Abraham Lincolns hjemby,
Springfield. Videre spiser vi lunsj på en
av de eldste cafeene på Route 66, før
vi kommer til St. Louis hvor vi skal se
USAs høyeste minnesmerke, Gateway
Arch. Vi følger veien videre syd-vest i
Missouri hvor vi stopper ved noen 400
millioner gamle kalksteinsgrotter og
overnatter på et sjarmerende Route 66
hotell fra 1938. Vi kjører såvidt innom
Kansas før vi kommer til Oklahoma.
Vi er innom noen interessante steder
her før vi kommer til USAs nest største
stat, Texas. Her spiser vi på den kjente
restauranten Big Texan Steak Ranch.

Vi besøker kunstverket ”Cadillac Ranch”
fra 1974, før vi kjører forbi turens midtpunkt, Adrien. Vi kjører inn i New Mexico
der vi stopper ved et ikonisk Route 66
motell. Vi besøker Acoma Sky City, som
er det eldste bebodde samfunnet i
Nord- Amerika, videre ser vi unik natur
i the Painted Desert og the Petrified
Forest i Arizona. Neste dag ser vi Grand
Canyon som er et av ”Verdens 10 underverk”. Vi kjører innom flere historiske
Route 66 steder før vi kommer til Las
Vegas hvor vi skal bo på ”The Strip”.
Etter hektiske Las Vegas kjører vi gjennom
Mohave ørkenen før vi kommer til
frodige California og Los Angeles. Her
skal vi innom flere av byens kjente
turistattraksjoner, samt avslutte turen på
Santa Monica Pier, hvor Route 66 ender.

15 dager, 9 stater

Pris fra

kr 29 900,-

27. august - 10. september 2018
Route 66 i Amerikansk kultur
Route 66 spilte en sentral rolle i John Steinbecks
roman ”The Grapes of Wrath” som skildret ”the
Dust Bowl-years” på 1930-tallet, hvor en familie
fra Oklahoma reiste til vesten i håp om en bedre
framtid. Bobby Troups skrev sangen ”Get Your
Kicks on Route 66”, som ble spilt inn for første
gang av Nat King Cole, og senere av flere kjente
artister. Oljeselskapet Philips Petroleum som
hadde mange stasjoner langs veien har fortsatt
det legendariske ”Philips 66” skiltet som sin logo.

TUREN INKLUDERER
• Fly Oslo - Chicago, Los Angeles - Oslo
• 13 hotellovernattinger inkl. frokost
• Busstransport under hele turen i USA inkl. transfer
til og fra flyplass
• Guidet byrundtur i Chicago med norsk lokalguide
• Inngang på Grand Canyon nasjonalpark
• Inngang på Petrified Forest nasjonalpark
• Inngang på Acoma Sky City
• Norsk reiseleder med på hele turen

PRISINFORMASJON
Pris per person i dobbeltrom kr 29 900,Enkeltromstillegg kr 8 900,Tilslutningsbillett utenfor Stavanger kommer i tillegg.

Vieille Ville

Hotel Negresco

Bestillingsskjema og turprogram finner du på
www.amerikabussen.no

www.solgruppen.no - www.amerikabussen.no
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Midtvesten og Texas

I utvandrernes fotspor fra Hedmark

I samarbeid med Migrasjonsmuseet i Stange (tidl. Utvandrermuseet)
ønsker vi velkommen til en spennende tur i fotsporene til utvandrere fra
Hedmark. Turen avsluttes i Texas der vi skal besøke stedet der Cleng
Peerson bodde siste delen av sitt liv. Reiseleder på turen blir
museumsdirektør Knut Djupedal. Han har vokst opp i USA og er en av de
fremste eksperter i Norge på amerikansk historie.

Midtvesten
Vi starter i Minneapolis, Minnesota
hvor vi får en guidet byrundttur. Videre følger vi Mississippi sørover inn i et
område med mye norsk immigrant
historie. Vi besøker blant annet en av
de første norske skolene i USA og
utendørsmuseumet Norskedalen. Vi
overnatter i La Crosse i Wisconsin før
vi kjører til Spring Grove i Minnesota,
videre kjører vi til Decorah i Iowa der
vi skal innom Vesterheim Norwegian
American Museum. Vi spiser middag
i Decorah før vi kjører til Minneapolis
og overnatter. Neste dag kjører vi
nordvest og stopper og ser ”verdens
største viking”, Big Ole før vi kommer
til Fargo i Nord-Dakota hvor vi spiser
middag på Sons of Norway-losjen.

13 dager, 6 stater

Pris fra

kr 24 900,-

04. - 16. september 2018

Neste dag starter på Hjemkomstmuseet i Moorhead, før vi kjører inn i
Sør-Dakota og overnatter i Brookings.
Vi kjører tilbake til Minneapolis og
besøker og besøker St. Olaf College
som ble grunnlagt av en nordmann
og er innom banken der Jesse James
banden ble tilintetgjort av norske
borgerkrigsveteraner.

Texas

Vi flyr fra Minneapolis til Dallas og kjører fra flyplassen til Dealey Plaza, der
John F. Kennedy ble drept før vi kjører
til den lille byen Clifton hvor vi skal
overnatte på hotellet Velkommen Inn
i to netter. Vi besøker graven til ”Den
norske utvandringens far” Cleng
Peerson og hilser på norsk-amerikanere med røtter fra Stange og Vallset.

Cleng Peerson
Cleng Peersonvar en norsk emigrant og kalte seg
selv «den norske utvandrings far». Peerson ble
sendt til Amerika av en gruppe kvekere i Stavanger
og Rogaland for å undersøke forholdene der.
Hans beretning var den direkte foranledning til at
de såkalte sluppefolkene utvandret i 1825.

TUREN INKLUDERER

Knut Djupedal

• Fly Oslo - Minneapolis, Houston - Oslo og
innenriksfly Minneapolis - Dallas
• 11 hotellovernattinger inkl. frokost
• 6 fellesmåltider (lunsj eller middag)
• Busstransport under hele turen i USA inkl. transfer
til og fra flyplass
• Inngang på museer og nasjonale monument i henhold til program
• Norsk reiseleder med på hele turen

PRISINFORMASJON
Pris per person i dobbeltrom kr 24 900,Enkeltromstillegg kr 6 000,Tilslutningsbillett utenfor Oslo kommer i tillegg.
Bestillingsskjema og turprogram finner du på
www.amerikabussen.no
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7

Landbruksfaglig tur til USA

Bli med på en spennende og lærerik tur til Midtvesten i USA!
Her får du se det amerikanske landbruket i stor og mindre målestokk.
Vi skal besøke flere John Deere-fabrikker, blant annet hvor de lager
traktorer, såmaskiner, jordbearbeidingsredskaper og anlegg- og
skogsmaskiner. Vi skal også på flere gårdsbesøk, blant annet på en
melkeproduksjonsgård med over 3500 kyr! Vi besøker et Amishsamfunn,
og har VIP billetter til Midtvestens største landbruksmesse, Big Iron Farm
Show. Turen arrangereres i samarbeid med Felleskjøpet Rogaland Agder.

12 dager, 5 stater

Pris fra

kr 24 300,-

10. - 21. september 2018

Landbruksmesse og gårdsbesøk Iowa, på ettermiddagen besøker vi en
Vi lander i Minneapolis, men kjører til
Saint-Cloud og overnatter. På vei
til Fargo stopper vi ved vikingstatuen
”Big Ole” og Runesteinsmuseet.
Vi skal også innom Burr Vineyards,
som er en liten vinprodusent.
I Fargo har vi VIP-billetter til
landbruksmessen Big Iron Farm Show.
Her gjør vi også et gårdsbesøk, samt
at vi tilbringer en kveld på Sons of
Norway losjen med omvisning og mat.
Vi kjører tilbake til Minneapolis hvor vi
overnatter i nærheten av USAs
største kjøpesenter, Mall of America.

gård som driver over 28 000 dekar.

Fabrikkbesøk

I Iowa og Illinois besøker vi flere John
Deere fabrikker; traktor- og motorfabrikk, fabrikker for anlegg- og skogsmaskiner og så- og jordbearbeidings
maskiner. I Moline skal vi på John
Deere paviljongen og i Peoria skal vi
innom Caterpillars besøkssenter.
På veien til Chicago stopper vi ved en
stor Harley Davidson forhandler. Vi bor
sentralt og går ut og spiser en felles
middag. Vi avslutter reisen med en
Neste dag starter med en byrundtur i
byrundtur i Chicago med norsk guide.
Minneapolis før vi kjører til Rice Lake
der vi besøker en melkeproduksjonsgård med over 3500 kyr! I nærheten
stopper vi også ved en gård som
forer opp kalver. Vi overnatter i Eau
Claire i to netter. Her skal vi på en
guidet tur i et Amish-område. Vi er
også innom på en gård som driver et
meieri, hvor de produserer Gouda ost.
Fra Eau Claire kjører vi sørover og inn i

TUREN INKLUDERER
• Fly Stavanger - Minneapolis, Chicago - Stavanger
• 10 hotellovernattinger inkl. frokost
• 5 måltider (lunsj eller middag)
• Busstransport under hele turen i USA inkl. transfer
til og fra flyplass
• Flere gårdsbesøk
• Inngang på Big Iron Farm Show inkl. VIP billetter
• Inngang og omvisning på John Deere fabrikker
(traktor, motor, såmaskiner og jordbearbeidingsmaskiner, anlegg- og skogsmaskiner)
• Inngang og omvisning på Caterpillar fabrikken
• Guidet Amish-tur på engelsk
• Norsk reiseleder med på hele turen

PRISINFORMASJON
Pris per person i dobbeltrom kr 24 300,Enkeltromstillegg kr 6 300,Tilslutningsbillett utenfor Stavanger kommer i tillegg.
Turen kan gi grunnlag for fradrag på selvangivelsen
for næringsdrivende innen landbruket.

Vieille Ville

Hotel Negresco

Bestillingsskjema og turprogram finner du på
www.amerikabussen.no
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Kyst til kyst i USA
via Yellowstone Nasjonalpark

Bli med på den ultimate USA-turen fra New York City til San Fransisco.
På denne reisen får du oppleve det meste USA har å by på, fra storbyer til
den amerikanske prærien, casinobyen Reno til Yellowstone nasjonalpark,
fra den norske høstfesten i Nord-Dakota til Amishfolket i Ohio.
Denne turen har gått hver høst siden Amerikabussen startet opp i 2006!

New York og Midtvesten

OL byer, kasino og vestkysten

Turen starter i New York City, hvor vi
overnatter like ved Times Square.
Vi starter kjøringen vestover gjennom
skogkledde Pennsylvania og innom
Amishfolket i Ohio, over prærien i
Indiana før vi kommer til storbyen
Chicago i Illinois. Nå er vi kommet til
den Amerikanske Midtvesten og vi
fortsetter inn i ”det norske Amerika”,
som bl. a. er statene Wisconsin,
Minnesota, Sør- og Nord Dakota.
Vi kjører på prærien til Minot
Nord-Dakota, hvor vi opplever et av
turens høydepunkter, Norsk Høstfest.
Her feires skandinavene som emigrerte til USA på 18- og 1900-tallet.

Vi kjører inn i Utah og til Salt Lake City
hvor vi besøker Mormoner-tempelet
og kongressbygningen. Vi fortsetter
langs den store Salt Lake og stopper
ved den særegne saltørkenen før vi
kommer til Nevada.

Cowboy og Indianer
Vi fortsetter turen vestover og kommer
til Sør-Dakota der vi ser presidentene i
fjellet, Mount Rushmore og CrazyHorse monumentet, samt overnatter i
western-byen Deadwood. Vi kjører inn
i cowboystaten Wyoming, hvor vi skal
oppleve verdens eldste nasjonalpark,
Yellowstone. Her ser vi geysirer, spektakulær natur og et yrende dyreliv.

20 dager, 16 stater

Pris fra

kr 36 900,-

20. september - 09. oktober 2018

I Nevada overnatter vi i kasinobyen
Reno, som ofte kalles ”lille Las Vegas”.
Her er det en fridag, og vi tilbyr halvdagsutflukt til Virgina City, kjent fra
TV-serien Bonanza.
Fra Reno kjører vi inn i California og
første stopp er OL-byen Squaw Valley.
De siste kilometrene på vår tur fra øst
til vest går over den ikoniske Golden
Gate Bridge. I San Fransisco blir det
mulig å besøke fangeøya Alcatraz,
eller ta en tur med kabeltrikken. Vi skal
også besøke den norske sjømannskirken som ligger vakkert til med en
fantastisk utsikt. Under oppholdet i
San Fransisco er det ”Fleet week”,
som er en feiring av den amerikanske
militærflåten.

TUREN INKLUDERER
• Fly Oslo - New York, San Fransisco - Oslo
• 18 hotellovernattinger inkl. frokost
• 2 måltider (lunsj eller middag)
• Busstransport under hele turen i USA inkl. transfer
til og fra flyplass
• Omvisning med prøvesmaking på øl bryggeri
• Dagspass på Norsk Høstfest
• Inngang til Yellowstone Nasjonalpark
• Inngang til Mount Rushmore og Crazy Horse
• Norsk byguide i New York, Chicago og Minneapolis
• Inngang på det nasjonale buffalomuseet
• Inngang på Hjemkomstmuseet i Moorhead
• Norsk reiseleder med på hele turen
• Tips til sjåfør

PRISINFORMASJON
Pris per person i dobbeltrom kr 36 900,Enkeltromstillegg kr 12 700,Tilslutningsbillett utenfor Oslo kommer i tillegg.
Bestillingsskjema og turprogram finner du på
www.amerikabussen.no
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Indianernes USA

med reisevert Tore Strømøy

Bli med på en unik tur til USA med Tore ”på sporet” Strømøy!
Hovedtemaet for turen blir indianernes USA, men vi skal også få noen ”Tore
på sporet”-innslag, og ikke minst se veldig mye fin natur der indianerne en
gang rådet grunnen alene. På slutten av turen skal vi være med på en stor
”powwow” der tusenvis av indanere fra hele Nord-Amerika samles.

Slagmarker og Nasjonalparker

Cowboy og Indansk Powwow

Vi starter i Salt Lake City hvor Uteog Navajo-indianere holder til. Her
besøker vi et indiansk kultursenter og
spiser en indiansk lunsj. Vi kjører inn
i Wyoming hvor vi skal innom Grand
Teton og Yellowstone Nasjonalpark.
Yellowstone var viktig for mange
indianerstammer og vi stopper ved
geysiren Old Faithful. Vi ser også Grand
Canyon of the Yellowstone før vi
kommer til byen Cody, kjent som
hjembyen til Buffalo Bill. Videre kjører vi
til Billings i Montana hvor vi bor i tre
netter. Her tar Tore oss med på en
”Tore på sporet” dag. Vi besøker et av
de mest kjente slagmarkene fra indianerkrigene, Little Bighorn Battlefield
der General Custer ble slått av
indanerne under ledelse av Crazy Horse.

Vi forlater Billings og stopper ved
Devils Tower før vi kommer til cowboybyen Deadwood. Vi besøker en ranch
og ser hvordan en moderne cowboy
driver, før vi kommer til Rapid City der vi
skal bo resten av turen. Sammen med
en lokal indiansk guide besøker vi Pine
Ridge-reservatet. På veien ser vi spektakulær natur i South Dakota Badlands
og besøker stedet for massakren ved
Wounded Knee. På kvelden starter den
indianske Powwowen. Vi ser en parade
i gatene i Rapid City og overværer
konkurranser som indianerne deltar i.
Vi gjør en dagsutflukt til The Black Hills,
som er området der presidentene er
uthogd i fjellet og det gigantiske Crazy
Horse monumentet ligger. Dette vil bli
det største i sitt slag når det blir ferdig.

15 dager, 5 stater

Pris fra

kr 31 900,-

26. september - 10. oktober 2018

TUREN INKLUDERER
• Fly Oslo - Salt Lake City, Rapid City - Oslo
• 13 hotellovernattinger inkl. frokost
• 5 måltider (lunsj eller middag)
• Busstransport under hele turen i USA inkl. transfer
til og fra flyplass
• Norsk reiseleder med under hele turen
• Tore Strømøy med som reisevert under hele turen
• Indiansk guide med på noen av dagene
• Inngang på på nasjonalparker og nasjonale
monument som beskrevet i program
• Festivalpass for Black Hills Powwow under hele
arrangementet, fredag til søndag
• Tips til sjåfør

PRISINFORMASJON
Pris per person i dobbeltrom kr 31 900,Enkeltromstillegg kr 8 100,Tilslutningsbillett utenfor Oslo kommer i tillegg. Vi
ordner fly fra andre flyplasser i Norge der KLM har
flyvninger. Jo tidligere bestilling, desto større sjanse
for å få god pris.

Vieille Ville

Hotel Negresco

Bestillingsskjema og turprogram finner du på
www.amerikabussen.no
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Informasjon om turene
Amerikabussen legger vekt på god service og våre norske reiseledere vil gjøre alt for å gi dere en trygg reise med
uforglemmelige opplevelser. Vi bruker amerikanske busselskap med mange års erfaring. Vi benytter ulike
hotellkjeder, noen med frokostbuffet andre med typisk amerikansk kontinental frokost. Vi tar korte pauser annenhver
time, samt en lengre lunsjstopp. Bussen har eget toalett. Lengden på dagsetappene varierer, men på turene våre er
selve bussreisen en viktig del av opplevelsen. Vi rullerer plassene i bussen hver dag.
Program og informasjon
Alle interesserte får tilsendt turprogram med plan for dagsetappene og en del
praktisk informasjon. De som bestiller tur får en mer utfyllende dagsplan med
informasjon om hotellene vi skal bo på, veien vi kjører, samt flere nyttige råd og tips.
På turen blir det delt ut informasjon om de ulike statene vi kjører gjennom samt et
oversiktskart.
Tilslutningsbilletter i Norge
De fleste turene har utgangspunkt fra Oslo, men noen starter fra andre flyplasser.
Avgangsflyplass er angitt på den enkelte tur. Vi er behjelpelig med å bestille
tilslutningsbilletter innenriks i Norge. Vi kan tilby tilslutning i en gjennomgående
billett med det flyselskapet som benyttes på turen, eller med andre selskaper.
Tilslutningen kan også ordnes på egen hånd, men dersom man ønsker å reise på
samme dag anbefaler vi at vi ordner tilslutning for å få en såkalt gjennomgående
billett. Det vil si at bagasjen går direkte fra din flyplass helt frem til bestemmelsesstedet. Jo tidligere man bestiller innenriksfly i Norge jo billigere blir gjerne billetten.
Pass og ESTA innreisetillatelse
Det kreves maskinlesbart pass for innreise i USA. Alle vanlige norske pass er
maskinlesbare. Unntaket er såkalte nødpass som ikke kan brukes ved innreise til USA. Normalt kreves det at pass
skal være gyldig i minst seks måneder etter hjemkomst, men Norge er med i den såkalte «six-month club» og er av
de landene som har unntak fra den regelen. Det holder dermed at passet er gyldig minst like lenge som oppholdet
i USA. Vi anbefaler likevel å fornye passet dersom det går ut like etter hjemkomst.
Norske statsborgere trenger ikke visum ved reise til USA.
I 2009 ble det innført innreiseregistrering til USA via internett, ESTA (Electronic
System for Trave Authorization). Registreringen foregår på norsk.
Alle som melder seg på en av våre turer til USA vil få tilsendt informasjon om dette.
Vi registrerer også dette for de våre passasjerer som måtte ønske det. Det er svært viktig at man bruker den offisielle
nettsiden. Det er en del uoffisielle som utgir seg for å være offisielle. Gebyret er på $14. På de uoffisielle nettstedene
kan du bli bedt om å betale opp til $80. Dersom du opplever dette, så ikke betal, ta kontakt med oss i stedet. I USA er
det svært viktig å ha en god reiseforsikring fordi helsetjenester er veldig dyre. Vi anbefaler reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse, da er du også beskyttet dersom det skulle oppstå sykdom før avreise og du må avbestille reisen.
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Thomas Angells gate 22, inngang B (Jomfrugata)
7011 Trondheim
Telefon 73 53 50 12
Epost post@amerikabussen.no
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