BYNESET HISTORIELAG PÅ AMERIKA-TUR
21. september til 6. oktober 2013

Vi gjentar suksessen fra Amerikaturen i 2011 og setter opp en ny tur for Byneset Historielag. Vi vil besøke mange av de samme
plassene som sist, men vi har lagt til noen nye steder og severdigheter. Norsk Høstfest i Minot i Nord Dakota blir et av høydepunktene. Vi skal også se nærmere på historien til massemorderen Belle Gunnes, som var opprinnelig fra Selbu. Turen starter denne
gangen i storbyen Chicago. Vi skal også innom Yellowstone Nasjonalpark. Ellers blir det gårdsbesøk, tur til byer og plasser der
bynesinger slo seg ned, prærie, amish- og indianerkultur med mye mer.
PRISEN INKLUDERER:
- Fly Trondheim-Chicago, Minneapolis-Trondheim (ale flyskatter)
- All busstransport samt tips til sjåføren
- 14 overnattinger med frokost
- 15 middager eller lunsj
- Inngang til Norsk Høstfest og museer
- T-skjorte
- Norsk reiseleder og norske guider underveis

amerikabussen

Pris pr person i dobbeltrom kr 19 900
Enkeltromtillegg kr 5 800

Informasjon og påmelding på 988 33 720 (8-16) eller post@amerikabussen.no. Sjekk også våre nettsider: www.amerikabussen.no
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Lik oss på Facebook: facebook.com/Amerikabussen

+47 988 33 720 (08-16) | post@amerikabussen.no | www.amerikabussen.no

fb.com/vectorise
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Returadresse:
Amerikabussen
v/Solgruppen AS,
Thomas Angellsgt 22,
7011 Trondheim

+47 988 33 720 (08-16) | post@amerikabussen.no | www.amerikabussen.no
PROGRAM FOR TUREN
Dag 1: Værnes – Chicago, IL
Dag 2: Chicago – La Porte, IN - Chicago
Vi starter dagen med en byrunde med norsktalende guide. Etter rundturen i byen kjører sørover og inn i Indiana, til byen La Porte.
Det var her Belle Gunness hadde gården sin. Vi besøker museet i La Porte som har en stor seksjon viet Belle Gunness. Vi kjører
forbi gården som i dag er i privat eie. Retur til Chicago på ettermiddagen
Dag 3: Chicago – Decorah, IA
I dag kjører vi ut av Chicago til Wisconsin. Vi skal i dag kjøre gjennom Cashton, Wisconsin, som har en stor amishbefolkning. Vi får
et innblikk i deres levesett. Videre kjører vi gjennom Westby som er en veldig ”norsk” by. Vi fortsetter videre vestover og kjører over
Mississippi-elven og inn i Iowa til Decorah, hvor vi skal overnatte.
Dag 4: Decorah – Sioux Falls, SD
Vi starter dagen på Vesterheim, Norwegian American Musem. Utpå formiddagen kjører vi nordover inn i Minnesota og vestover til
Sioux Falls, SD, hvor vi skal overnatte.
Dag 5: Sioux Falls
Sioux Falls er en koselig liten by med et ”norsk” Universitet, Augsburg College. Skriverstua til forfatteren Ole Rølvaag står på universitetes området. Dagen skal brukes til å besøke etterkommere og se steder der de norske innvandrerne bosatte seg.
Dag 6: Sioux Falls – Rapid City, SD
Det er en rolig dag over prærien fra Sioux Falls og vest til gruvebyen Rapid City i samme stat, en by med statuer av de amerikanske presidentene på gatehjørnene.
Dag 7: Rapid City – Mt. Rushmore – Crazy Horse – Buffalo WY
Før vi kjører ut av Rapid City besøker vi stavkirken som er en kopi av Borgund Stavkirke. Etter kort kjøring kommer vi til Keystone,
en liten by med sjarmerende små butikker før vi kjører opp til Mt. Rushmore med de 18 m høye skulpturene av presidentene.
Videre kjører vi til det største steinmonument som er under konstruksjon: Crazy Horse Memorial. Så kjører vi videre vestover inn i
Wyoming og fortsetter til Buffalo.
Dag 8: Buffalo, WY – Yellowstone National Park – West Yellowstone, MT
Vi starter dagen med en vakker kjøretur over Bighorn Mountains, og passerer Powder River Pass på nesten 3000 moh. På turen
ned fra fjellet kjører vi gjennom en canyon og fortsetter mot byen Cody
hvor vi stopper for lunch. Så kjører vi inn i Yellowstone National Park, som er verdens eldste nasjonalpark. Her er det et variert
dyreliv, og det er store muligheter for å se mye av dyrelivet fra bussvinduet. Vi stopper ved den berømte geysiren Old Faithful og får
med oss minst en utblåsing, før vi fortsetter vestover og overnatter i West Yellowstone i Montana.
Dag 9: West Yellowstone – Livingston, MT
Vi fortsetter utforskingen av nasjonalparken, før vi omsider kjører ut av parken nordover og til Livingstone, MT. I dette området var
det mange fra Byneset som slo seg ned, og her skal vi bo i tre netter.
Dag 10 og 11: Livingston MT
Disse dagene skal vi på rundtur rundt Crazy Mountain der høyeste punkt er 3418 m. Vi skal se steder der folk fra Byneset slo seg
ned, besøke en kirke i Lennep, spise lunsj i Martinsdale, og se på en annen kirke i Melville. Det planlegges også besøk på en gård
drevet av norsk etterkommere.
Dag 12: Livingston MT – Bismarck ND
Etter opplevelserike dager er dette dagen for avslapping i bussen. En transport-etappe til Bismarck som er delstatshovedstaden i
Nord Dakota.
Dag 13: Bismarck – Minot – Bismarck
Det er dagstur til den store skandinaviske festivalen Norsk Høstfest i Minot i Nord Dakota denne dagen. noen norske tømmerstuer
og en statue av Sondre Nordheim. På høstfesten er det mye underholdning, et fast innslag er Bjøro Håland som synger i Oslo Hall.
Dag 14: Bismarck, ND – Fargo, ND – Minneapolis, MN
Etter frokost kjører vi østover og tar en stopp ved Buffalomuseet i Jamestown før vi kjører til Fargo. Der besøker vi en av de mest
aktive Sons of Norway losjene, Kringen Lodge og har lunsj her. Siste etappe på rundturen er reisen tilbake til Minneapolis og hotellet i Bloomington. Dag 15: Minneapolis – Norge / Værnes
I dag er siste dag i USA. Vi tar en rundtur i tvillingbyene Minneapolis og St Paul. Lunsj før vi drar ut til flyplassen og sjekker inn i
god til før flyavgang på ettermiddagen / tidlig kveld.
Dag 16 - Minneapolis - Værnes
Ankomst Norge.

