Pris eksempel: 13
dage kr. 9.900,- pr.
person v/4 pers. Inkl
fly, hotel og bil

www.my-light.dk

Velkommen til en rundrejse i USA's sydstater
Graceland, Memphis
En køretur rundt i det dybe syden, kan føre til New Orleans med Jazz, Memphis med Elvis Presley eller Nashville – country
musikkens centrum. Der er dog, udover musik, meget at opleve på en rundrejse i sydstaterne.

Atlanta

New Orleans (129 km fra Gulfport)

Atlanta er hovedstad og største by i den
amerikanske delstat Georgia, og er også
hovedby i det niendestørste storbyområde i
USA. Den huser mange spændende attraktioner, man kan fx besøge Stone Mountain
Park, som er et gigantisk relief hugget ud i
bjerget eller tage på Coca Cola Museum, der
udstiller alt, hvad der er at vide om denne
drik. Man kan også tage en tur til CNN Center,
hvor det er muligt at overvære de seneste
nyheder blive tilrettelagt og sendt live.

New Orleans er helt speciel. En by med sin
egen identitet, helt anderledes end andre
amerikanske byer.

I byen kan man besøge Rosa Parks Museum.
Rosa Parks var den første sorte, der nægtede
at stå af bussen, da den var blevet fyldt op, så
der kunne blive plads til en hvid. Dette blev
startskuddet til den såkaldte Montgomery Bus
Boycot.

Gulfport (386 km fra Montgomery)
Gulfport er hovedstad i den amerikanske
delstat Mississippi. I år 2000 havde byen
71.127 indbyggere.

Montgomery (261 km fra Atlanta)
Montgomery er hovedstaden i staten
Alabama og i år 2000 havde byen 201.568
indbyggere.

I New Orleans vil man møde Syden i historiske
omgivelser tilsat jazzmusik. I det franske
kvarter, et område med bevarede og
istandsatte bygninger tilbage fra det 18. og
19. århundrede, hvor flotte
støbejernsbalkoner hænger ud over

Byen er en mest kendt som en badeby, men
blev desværre også kendt for de ødelæggelser
som orkanen Katerina udrettede.
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fortovene fra bygninger, finder man hver
aften ugen rundt et natteliv, som det kun kan
findes i Bourbon Street. Man kan også nyde
det unikke køkken, byen er så berømt for.

Jackson (300 km fra New Orleans)
Jackson er hovedstaden og den største by i
staten Mississippi. I år 2000 havde byen
184.256 indbyggere, mens metropolområdet
har en befolkning på lige over 500.000. Byens
historie er forholdsvis ung, idet den blev
grundlagt i 1822. Under den amerikanske
borgerkrig brændte store dele af byen, og
byen blev nærmest udslettet i 1863. Kun
skorstenene stod tilbage, hvorfor byen fik
øgenavnet Chimneyville.

Sådan får du et uforpligtende
tilbud fra My-Light
1) Gå ind på www.my-light.dk
2) Find "tilbudsformular" øverst på siden
3) Udfyld formularen med netop de byer
du ønsker at besøge samt oplysninger
om hotel og bil
4) Tryk "Send" og du vil indenfor nogle
dage modtage et tilbud fra os.

Nashville (341 km fra Memphis)
Memphis (338 km fra Jackson)
Memphis er den største by i den amerikanske
delstat Tennessee med 650.100 indbyggere i
år 2000. Memphis er kendt for Blues-musik og
for at have været hjemby for Elvis Presley, der
ligger begravet i parken ved sit hus,
Graceland. Elvis Presley startede sin
pladekarriere i pladestudiet Sun Records på
Union Avenue, hvor også Jerry Lee Lewis, Roy
Orbison, Johnny Cash og Carl Perkins startede.
Den 4. april 1968 blev Martin Luther King
myrdet (skudt) på altanen udenfor sit
motelværelse i Memphis. Motellet er i dag
museum for borgerrettigheder.

Nashville er kendt som en stor musikby med
mange pladestudier. Byen er specielt kendt
for sit countrymusik miljø, hvor koncertstedet
(og radioprogrammet) Grand Ole Opry spiller
en væsentlig rolle. Her finder du rytmen,
uanset om det er levende musik og koncerter
eller historie, begivenheder og seværdigheder
man efterspørger.

Chattanooga (213 km fra Nashville)
Chattanoogas mest kendte attraktion er det
berømte Choo Choo Train, som stadig har en
enkelt original vogn og maskine. Besøg Rock
City Gardens med dens usædvanlige
naturskabte former i sandsten, eller nyd de
smukke bjerge, der omgiver Chattanooga og
nyd udsigten fra Lookout Mountain.

Atlanta (190 km fra Chattanooga)
Rundrejser slutter hvor den startede. Fly
tilbage til Danmark, hvor man lander den
efterfølgende dag.

Vi glæder os til at arrangere Deres
næste ferie, og sammensætte den
perfekte rejse
efter netop Jeres ønsker.
Klik dig ind på www.my-light.dk og
udfyld en af vores tilbudsformularer
for et uforpligtende tilbud.
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