
BLI MED KOM OG DANS 
TIL AMERIKA
/  HOUSTON – NEW ORLEANS – MEMPHIS – NASHVILLE – ATLANTA

17.–28. MARS 2017

Kom og Dans har i en årrekke arrangert turer til USA, og i løpet 
av 12 intensive dager i mars 2017 skal vi oppleve mye nytt og 
spennende – men også gjenoppleve flere av høydepunktene fra 
tidligere turer! Vi starter med verdenskjente rodeo Houston! 
Reisen byr på kultur og historie, dans og musikk. Turen gjen-
nomføres i samarbeid med Escape Travel. Reiseleder fra Kom 
og Dans blir Amund Storsveen + assistenter.



Rundreisen vår starter i enorme HOUSTON 
i Texas. Dette er tiden på året hvor Houston 
Livestock Show and Rodeo går av stabelen, og 
vi setter av en hel dag her! Det blir nærkon-
takt med cowboykulturen gjennom et enormt 
messeareal samt rodeo og avsluttende coun-
trykonsert. I tillegg byr oppholdet i Houston 
på besøk på romsenteret («Houston, We Have 
A Problem!»), det enorme kjøpesenteret Gal-
leria og det superhyggelige dansestedet Wild 
West Dance Hall. 

Videre går turen til smeltedigelen NEW 
ORLEANS, hvor vi blant annet skal på eksotisk 
sumpsafari. Her blir det også tid til å oppleve 
historiske «Bourbon Street» og «French Quar-
ter», og vi skal også innom «stamstedet vårt» 
Mulate’s Restaurant for middag. Her kan de 
som ønsker det, kaste seg ut i dansen til lokal 
Cajunmusikk!

Så setter vi kursen nordover gjennom Mis-
sissippi til MEMPHIS – «Home of the Blues 
and the Birthplace of Rock’n Roll». Vi avleg-
ger selvfølgelig verdensberømte Sun Studio 
og Elvis sitt Graceland et besøk. Vi tar også 
turen til Rock’n Soul Museum På den ikoniske 
bluesgaten Beale Street blir det både middag 
og mulighet for å høre live Blues på sitt beste! 
For de som har vært i Memphis tidligere, vil 
vi også kunne organisere grupper som opp-
lever andre steder, som f.eks. «Civil Rights 
Museum» og «Stax Museum of American 
Soul Music».

Deretter venter countryhovedstaden 
NASHVILLE – «Music City USA». Her skal vi 
overvære lørdagssendingen av legendariske 

Grand Ole Opry – live countrymusikk av 
første klasse! Vi opplever også Countrykul-
turen downtown på «Country Music Hall of 
Fame and Museum» og «RCA Studio B» samt 
live musikk i de utallige barer på Broadway og 
2nd Street. Vi avslutter oppholdet i Nashville 
med middag og dans på gigantiske «Wildhorse 
Saloon». Turen avsluttes med en busstur og 
litt fritid i ATLANTA før vi flyr hjem til Europa. 

DAGSPROGRAM
HOVEDTUR 17.-28. MARS 2017

 
DAG 1, FREDAG 17. MARS 
TIL HOUSTON
Fly med KLM via Amsterdam til Houston. Vi 
bor på Sheraton Suites i gangavstand fra The 
Galleria.

DAG 2, LØRDAG 18. MARS
HOUSTON.
Vi besøker Rodeo Houston, en av verdens 
største i sitt slag. Dagtid på det enorme 
messeområde. Deretter beveger vi oss over 
til arenaen for rodeo og countrykonsert.

DAG 3, SØNDAG 19. MARS
HOUSTON
Space Center Houston. The Galleria (Shop-
ping). Dansekurs, taco og dans på Wild West 
Dancehall.

DAG 4,  MANDAG 20. MARS
HOUSTON-NEW ORLEANS
Buss fra Houston til smeltedigelen New Orle-
ans. Vi bor svært sentralt på Wyndham New 
Orleans på Royal Street, og kan spasere rett 
ut i historiske French Quarter.

DAG 5, TIRSDAG 21. MARS
NEW ORLEANS
Guidet rundtur i og rundt sentrum. Felles 
middag og dans på Mulate’s restaurant. 

DAG 6, ONSDAG 22. MARS
NEW ORLEANS
Sumpsafari. Deretter fri ettermiddag/kveld til 
sightseeing, shopping, middag osv.

DAG 7, TORSDAG 23. MARS
NEW ORLEANS–MEMPHIS
Buss fra New Orleans til Memphis. Etter 
innsjekking på Best Western Galleria blir det 
felles middag Hard Rock Café etterfulgt av 
litt tid på bluesgaten Beale Street.



DAG 8, FREDAG 24. MARS
MEMPHIS
Sagnomsuste Sun Studio. Memphis Rock’n 
Soul Museum. Elvis’ Graceland med felles 
lunch. Kvelden tilbringer vi Downtown Mem-
phis på Beale Street.

DAG 9, LØRDAG 25. MARS
MEMPHIS–NASHVILLE
Buss fra Memphis til Nashville. Litt tid på Bro-
adway før innsjekking på Country Inn & Suites. 
Denne kvelden har vi billetter til legendariske 
Grand Ole Opry.

DAG 10, SØNDAG 26. MARS
NASHVILLE
Country Music Hall of Fame and Museum. 
Omvisning på RCA Studio B. Felles middag 
på Wildhorse Saloon.

DAG 11, MANDAG 27. MARS
NASHVILLE–ATLANTA
Buss fra Nashville til flyplassen i Atlanta. Hvis 
tiden tillater det, har vi litt tid på egenhånd i 
Atlanta. Nattfly med KLM til Amsterdam.

DAG 12, TIRSDAG 28. MARS
HJEMME
Videre tilslutning fra Amsterdam til Norden.

TILLEGGSTUR
BOSTON (PÅ EGEN HÅND / LINE DANCE SHOWDOWN) 
27. MARS–3. APRIL 2017

Ønsker du å forlenge reisen, så kan vi tilby 
en tilleggstur i en mindre gruppe til his-
toriske Boston. Vi hopper av hovedturen 
i Nashville, og får en ekstra natt her med 
tid på egen hånd (mandag 27. til tirsdag 
28. mars). Deretter flyr vi fra Nashville til 
Boston. Overnatting 5 netter på Marriott 
Quincy Hotel (tirsdag 28. mars til søndag 
2. april). Boston Line Dance Showdown 
foregår på dette hotellet fra torsdag til 
søndag. Forøvrig er tiden i Boston på 
egenhånd. Vi flyr fra Boston søndag 2. 
april, og lander i Europa på formiddagen 
mandag 3. april. PS! Du trenger ikke danse 
line dance for å være med. Tilleggsturen 
vil være en ypperlig anledning til også å 
utforske Boston på egenhånd med felles-
skapet og norsk reiseleder på hotellet. 

PRISTILLEGG FOR TILLEGGSTUR
Pr. person i dobbeltrom kr  10 350
Tillegg for enkeltrom kr 4 000 

Prisen inkluderer hotell i delt dobbeltrom 
inkl. frokost. (1 natt Nashville, 5 netter 
Boston). Flybillett Nashville-Boston. End-
ring av retur fra USA (fra Boston, ikke 
Atlanta). Billett til Boston Line Dance 
Showdown. Norsk reiseleder. Prisen inklu-
derer ikke transfer til/fra flyplasser. Med 
en mindre gruppe klarer vi oss med offent-
lig transport. Blir vi en større gruppe, ser vi 
på muligheten for felles transfer.

KUN BOSTON tirdag 28. mars til mandag 
3. april?  Escape Travel booker på fore-
spørsel flybillett Norge–Boston t/r, fem 
på hotell og billett til Boston Line Dance 
Showdown. Samme hotell som tilleggs-
turen over, med fellesskapet og norsk 
reiseleder på hotellet.



PRIS
Pr. person i dobbeltrom kr 25 900
Tillegg for enkeltrom kr 6 300

PRISEN INKLUDERER
• Flyreise Oslo/Bergen–Houston/

Atlanta–Oslo/Bergen  
(Pris på fly fra andre byer i Norge 
på forespørsel)

• Flyskatter
• Ti netter på turistklasse-hoteller  

med frokost inkludert
• Busstransport iht. program
• Inngangsbilletter til attraksjoner 

iht. dagsprogrammet.
• Engelsktalende guide fire timer i 

New Orleans
• Alligatorsafari i sumpene utenfor 

New Orleans
• 1 lunch, 4 middager
• Norsk reiseleder fra Kom og Dans 

på turen

PRISEN INKLUDERER IKKE
• Drikkevarer 
• Måltider utover de som er nevnt 

over
• Tips til lokale guider og sjåfører
• Avbestillings- og reiseforsikring

FRIVILLIGE ALTERNATIVER
• T-skjorte kr 200 (bestilles senere)

PÅMELDING OG BETALING
Når vi har mottatt påmelding, sendes 
faktura for depositum 
på NOK 2 000. Innbetalt depositum 
trekkes av på sluttfaktura. 

Avbestillingsregler og øvrige reise- 
betingelser finner du på www.escape.no

Reisen bestiller du på www.escape.no

/  PRISER OG BETINGELSER

Besøksadresse: Grenseveien 92, Oslo    
Postadresse:  Pb. 6288 Etterstad, 0603 Oslo
Telefon: 24 14 94 00
E-post: post@escape.no
Web: www.escape.no 

Avdelingskontor Stavanger: 
Adresse: Lars Hertervigsgate 3
Telefon: 51 52 71 40
E-post: stavanger@escape.no

Avdelingskontor Trondheim: 
Adresse: Kongens gate 7
Telefon:  73 52 20 00
E-post: trondheim@escape.no

VÅRE HOTELLER
Det er mange hoteller å velge mellom. Vi har 
gjort et utvalg 
med tanke på god kombinasjon av beliggen-
het, pris og 
kvalitet i forhold til vårt program. 

FOR TIDLIG Å REISE I 2017?
Vi vurderer også å sette opp en tur til Texas 
med country-kultur ++ i 2018. Følg med!


