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New York med Cruise til New England
«Flott natur og idylliske steder»
Avreise 3.juni 2020 - 12 dager kr. 29 990,-

New York
På tidlig 1500-tallet seilte den
første europeeren opp til
Manhattan som på den tiden
var delt mellom flere
indianerstammer slik at
europeisk bosetning var ikke
aktuelt her før i 1614.For
mange immigranter var New
York det første stoppestedet i
USA ettersom de ble sluset
gjennom mottaksapparatet på
Ellis Island sør for Manhattan,
og en del av de 20 millioner
som kom til landet her slo seg
ned nettopp i New York. Blant
annet fantes det en betydelig
mengde norsk-amerikanere i
Brooklyn

Boston
Boston er en av de eldste
byene i USA. Byen ble
grunnlagt av engelske
nybyggere på Shawmuthalvøya i 1630. Boston har
siden det vært åsted for flere
viktige hendelser i den
amerikanske revolusjonen; slik
som Boston Massacre, Boston
Tea Party, Slaget ved Bunker
Hill med mer. Her finner vi
også USA sin første offentlige
park, Boston Common fra
1634, den første Latin skolen
fra 1635 og ikke aller minst
USA sitt Subway system tunnelbanesystem - Tremont
Street Subway fra 1897

Direktefly fra Norge t/r

Dag for dag program:
Dag 1: Gardermoen - New York
Helt siden vi fikk tilbud om dette cruiset har vi vært helt i fyr
og flamme, skulle gjerne reist allerede imorgen, fantastiske
havner, så mye flott natur, idyll og historie som kan linkes opp
til oss her hjemme i Norge. Har du vært med oss til Alaska og
likte det? Da kommer du også til å like denne turen:)
Vi møtes ved avtalt sted på Gardermoen hvor vi sjekker inn
sammen. Flyet har avreise kl. 11.10 slik at vi burde være på
Gardermoen senest kl. 09.00. På grunn av tidsforskjellen
lander vi i New York allerede kl. 13.15 samme dag. Vi går igjen-
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Portland
Velkommen til «Rosenes By» ett kallenavn den har fått etter
alle byens rosehager. Byen fikk
navnet Portland etter ett
myntkast og var på slutten av
1800-tallet og begynnelsen av
1900-tallet utsatt for tilfeller av
av kidnapping for å skaffe
billig hyre på skip.
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nom passkontrollen før vi blir møtt av vår sjåfør som skal
kjøre oss til vårt gode hotell hvor vi sjekker inn for en natt. Vi
slapper av litt før reiselederen tar oss med på en liten mini
sightseeing rundt hotellet. Felles middag for de som ønsker,
samt kvelds utflukt til verdenskjente Times Square med alle
sine neonlys.

Dag 2: New York - Cape Liberty

Bar Harbor ble kjent under
navnet Eden i 1796 men
endret etterhvert navn til Bar
Harbor og er i dag
verdenskjent på grunn av sin
atmosfære som er ett
sammensurium av vakkert
kystlandskap, Down East
karakterer og hummer. Her bor
det ca 5500 innbyggere fordelt
på 28 800 naturskjønne hektar.

På grunn av tidsforskjellen så er det nok stor mulighet for at
de fleste er tidlig oppe og klare for en ny og spennende dag .
Vi spiser en god frokost før vi sjekker ut møtes utenfor
hotellet.Idag skal vi starte med en guidet rundtur med buss og
skandinavisktalende guide hvor vi får oppleve de fleste delene
av New York, det vil bli mange opplevelser og noen inntrykk
vil nok ta pusten fra oss. Midt på dagen vender vi snuten mot
New Jersey og Cape Liberty hvor vi skal sjekke ombord på
Adventure of the Seas - Ettersom Kjetils Bussreiser har
sjekket Dere alle inn på forhånd så skal dette i
utgangspunktet være en kjapp prosedyre. Skipet legger fra kai
klokken 15.00 - vi møtes til felles lunsj og omvisning ombord
etter å ha vært innom lugarene våre en tur. Felles middag og
sosial hygge om kvelden.

Saint John

Dag 3: Cruise

Bar Harbor

Saint John er ikke bare
Canadas eldste by, men også
den eneste byen på den vakre
«Bay of Bundy». Den herlige
havne arkitekturen og den
urbane sjarmen gir oss ett
perfekt bakteppe for å spasere
langs markedsplassen og ta en
titt på gallerier, båter og
butikker underveis.

Halifax
I 1917 ble Halifax ødelagt i
den største menneskeskapte
eksplosjonen før Hiroshimabomben. Dette skjedde da det
franske skipet «Mont-Blanc»,
som var lastet med eksplosiver,
kolliderte med det norske
skipet «Imo». «Mont-Blanc» tok
fyr i sammenstøtet, og lasten
eksploderte.De fleste
omkomne fra skipet «Titanic»
ble gravlagt i Halifax.

Vi har 8 hele fantastiske dager foran oss for å nyte livet om
bord, behagelige temperaturer og uforglemmelige besøk i
land. Frokost, lunsj og middag hver dag, men man kan egentlig
spise nesten hele døgnet om man ønsker på cruise. Første dag
er vi til sjøs hvor vi nyter av utsikten og gjør oss kjent ombord
og med hverandre under felles opplegg. De andre dagene skal
vi besøke flotte steder som Boston som ligger i
Massachusetts, idylliske Portland i Maine, Bar Harbor, Saint John og Halifax i Nova Scotia. En hel dag på hvert sted! Les
mer til venstre her og under dag for dag. Reiselederen legger
opp til felles ilandstigning og opplegg for de som ønsker. En
perfekt tur for opplevelser med europeisk historie og en
forsmak på sommeren.
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Dag 4: Boston
Mens noen enda sover legger vi til kai i Boston kl.07.00, ikke
noe stress, vi tar en rolig morgen ombord før vi møtes på kaia
for de som ønsker. Skipet blir liggende frem til kl.19.00.
Her i Boston kan man oppleve 400 år med historie ved å rusle
langs «The Freedom Trail» her i en av USA sine eldste byer.
Man kan spore opp Paul Revere sin midnattsrute gjennom
nordenden. Besøke hjemmet til legendariske patrioter,
politikere og diktere. Eller oppleve baseball tradisjoner live i
Fenway Park. Det er alt her - hvor eventyret til New England
startet. For den historie interesserte vil Boston være som å
reise i en tidsmaskin, for de båt interesserte finnes et vell av
tilbud til å oppleve byen fra sjøsiden enten det er med trebåt
eller amfibiebuss. Man kan også sykle her, shoppe her eller
hva med en hummer sandwich på kaia:)

Dag 5: Portland, Maine
Uansett hvor mange ganger man har vært i Portland så er det
alltid noe nytt å oppleve. Vi legger til kai kl.08.00 og blir
liggende frem til 05.00 så det finnes masser av tid til å
utforske, noen av alle fyrtårnene her er ett vakkert skue å få
med seg. Og for de av oss som ønsker litt variasjon fra all den
gode maten ombord så kan vi nevne at Portland har plassert
Maine på det kulinariske kartet - maten her er full av
kreativitet og smaker - både lokale og internasjonale, men
kanskje mest kjent for østers. Må tørsten slukkes så finnes det
mer enn 25 mikrobryggerier her. Så vi skal nok få tiden til å
gå her også - på lokalt vis

Dag 6: Bar Harbor, Maine
Selvfølgelig kan du om du vil tilbringe dagen ombord på
skipet eller bli med å se hva denne pittoreske og idylliske
kystbyen har å tilby. Vi legger til kai kl.07.00, men går ikke i
land før etter frokost til normal tid, det sies jo tross alt at
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dette stedet går på et lavere tempo enn de fleste andre steder.
Bar Harbor er en flott natur opplevelse, men er du kunst
interessert finnes det flere lokale gallerier man kan stikke
innom - selvfølgelig drevet av lokal kunstnere. Vi reiser vel
egentlig ikke på cruise for å slanke oss, så hva med å smake på
en av de 64 forskjellige typene med is som finnes her, eller hva
med en saltvanns karamell? Mulighetene er mange, og mange
burde vel ikke forlate Maine uten å ha smakt på den lokale
hummeren - om du ikke allerede gjorde det i går.

Dag 7: Saint John, New Brunswick
Som alle dager tidligere legger vi til kai før de fleste er våkne,
men for morgenfuglen er det alltid fint å få med seg
innseglingen til de forskjellige havnene. I dag klapper vi til kai
kl.07.00 og blir liggende nesten i 12 timer før vi vender snuten
til havs igjen. Saint John har mye flott natur å tilby oss
ettersom Saint John er Bundy bukten møter elven. Vi nyter
timene i land, kanskje går vi ombord for lunsj før de som
ønsker kan returnere til land for å besøke det lokale markedet
med lokalt håndverk innen kunst, smykker, strikkevarer,
keramikk og annet.

Dag 8: Til sjøs
Med så mange fantastiske og overveldende inntrykk de siste
dagene så blir det godt med en rolig sjødag. Det blir lagt opp
til felles lunsj og annen sosial hygge ombord mens vi nyter
utsikten og prater om alt og ingenting - kanskje legger vi noen
planer for morgendagen.

Dag 9: Halifax, Nova Scotia
Som Canadas avreise havn mot Atlanteren så bringer Halifax
sammen en unik historie og moderne spenning. Her kan man
spasere langs den festlige havnen for å få en følelse av det
travle sentrum med sine boutique butikker, kunstgallerier,
lære om Nova Scotias første innvandrere eller besøke en av
byens bonde markeder, Nova Scotia er tross alt kjent for mer
enn hvaler, Titanic og 160 fyrtårn, nemlig verdens beste lønne
sirup!! Vi blir liggende til kai fra 07.00 til 17.00.

Dag 10 og 11: Til havs mot New York
Vi slapper av og nyter av skipets fasiliteter før vi ankommer
tilbake til New York på morgenen. Vi har god tid før flyet vårt
returnerer mot Norge, men etterhvert kommer vår buss for å
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Reisefakta:
* Direkte flyreise Norge New York t/r
* Transfer flyplass - hotell i
NY
* 1 hotellovernatting med
plass i dobbeltrom på bra og
sentralt hotell i NY
* Guidet rundtur i NY med
skandinavisktalende
lokalguide og buss
* 9 netter ombord på
Adventure of the Seas /
RCCL med plass i innvendig
dobbeltlugar
* Frokost i New York
* Helpensjon på Cruiset - det
vil si fra om med lunsj
ombord avreisedagen til og
med frokost ombord ved
ankomst New York dag 11
* Besøk i havner som nevnt
* Flyskatter
* Havne avgifter og skatter
* Tips ombord
* Busstransfer havn - flyplass
* Reiseleder fra Kjetils
Bussreiser med hele veien
t/r Norge
Tillegg:
Esta/innreise kr 150,Enkletrom kr 1500,Enkelt lugar kr. 6700,Utvendig lugar når 2 deler kr.
1490,Balkong lugar kr 3500,- pr pers
når 2 deler
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hente oss for transport videre til flyplassen. Direkte fly hjem til
Oslo ( ca 7 timer )

Dag 12: Oslo - hjemstedet
Forhåpentligvis etter litt søvn ombord ankommer vi Oslo
Lufthavn Gardermoen på morgenen. Vi er fulle av inntrykk og
opplevelser og ser frem til å komme hjem for å dele alt med
venner og kjente - kanskje ta en time på øyet først grunnet
tidsforskjellen:):):)
Tusen takk for herlig reisefølge og vel hjem!

