Norsk Høstfest
og Midt-Vesten i USA
25. september - 01. oktober 2015

DAGSPROGRAM
Dag 1: Fly Norge - Minneapolis. Videre til Bloomington
Dag 2: Bloomington - Decora
Dag 3: Minneapolis/St-Paul - Fargo - Bismarck
Dag 4: Bismack - Minot
Dag 5: Minot
Dag 6: Minot
Dag 7: Minot - Minneapolis - Norge

Kr 22.750,- pr person i dobbeltrom.
Kr 26.500,- pr person i enkeltrom.
Forbehold om ledig kapasitet, valutaendringer og trykkfeil.

For mer informasjon kontakt:
VIA Tours Skien, Arkaden
Tlf: 35 58 80 10 / e-post: Line.Sandkjen@viaegencia.com

PRISENE INKLUDERER
• Norsk reiseleder
• Fly Torp – USA t/r
• Utflukter og transport jf. program
• Innkvartering på hotell
• Måltider i.h.t program.
• Skatter og avgifter

DAGSPROGRAM
Dag 1: Torp—Milano. Videre til Desenzano. Båttur til Sirmione.
Dag 2: Bli kjent i Desenzano. Omvisning og middag på vingård.
Dag 3: Det Internasjonale Røde Kors Musset og Chiessa Maggiore
i Castiglione
Dag 4: Venezia
Dag 5: ”I Henry Dunats fotspor”, gå fra Castiglione 		
til
Solferino. Minneplassen, tårnet og benkirken i Solferino.
Samtaler og diskusjoner
Dag 6: Milano– Torp

PROGRAM DAG FOR DAG
Dag 1 - fredag 25 september Minneapolis/St.Paul. Minnesota/Bloomington
Dagens måltider. Servering underveis på fly
Etter ankomst Minneapolis/St. Paul flyplass går turen videre med buss til hotellet, som ligger i Bloomington rett utenfor Minneapolis. Vi skal bo
Hilton Minneapolis St. Paul Airport Hotel.
Alle de romslige rommene har panoramautsikt med utsikt over Minneapolis og St. Paul, Det historiske Fort Snelling eller den vakre Minnesota
Valley National Wildlife Refuge og Minnesota-dalen.
Hotellet ligger i kort avstand til et av verdens største shoppingsenter, Mall of America. Senteret har over 520 butikker og 50 restauranter, kinoer
og attraksjoner som dinosaurusmuseum, akvarium med over 4 500 fisker og sjødyr, flysimulator, bryllupskapell og sist, men ikke minst, midt
inne i kjøpesenteret ligger det en fornøyelsespark med blant annet et pariserhjul og to berg- og dalbaner. Senteret er stort nok til å romme 258
frihetsgudinner, syv Yankee Stadiums eller 32 fly av typen 757.
Det er ikke moms på klær og sko i Minnesota, så her er det mulig å gjøre en god handel.
Dag 2 - lørdag 26 september Bloomington – Decorah
Dagens måltider: frokost, lunsj, middag
Etter frokost på hotellet, går turen til Decorah i delstaten Iowa. Som et resultat av det store antallet norske bosettinger på begynnelsen av
1850-tallet har byen blitt et senter for norsk-amerikansk kultur. I juli hvert er Decorah vert for Nordic Fest, en feiring av norsk kultur med etnisk
dans, mat og musikk. Decorah er også hjemmet til Vesterheim norsk-amerikansk museum, det største museet i landet viet til en enkelt innvandrergruppen. Frem til 1972 ble en av de største norskspråklige aviser i landet publisert i Decorah, The Decorah Post.
Turen til Decorah går gjennom sørlige Minnesotas bølgende åser og store jordbruksareal. Etter en deilig lunsj tilbringer vi ettermiddagen på
Vesterheim norsk-amerikansk museum.
Tilbaketuren går via Amish-området i Harmony og Preston, hvor vi inntar dagens middag.
Overnatting på Hilton Minneapolis St. Paul Airport-MOA Hotel.
Dag 3 - søndag 27 september Minneapolis/St-Paul - Fargo - Bismarck
Dagens måltider: frokost, lunsj, middag
I dag forlater vi delstaten Minnesota og setter kursen mot Nord-Dakota. Vi stopper underveis i Fargo-Moorhead hvor vi nyter en sen lunsj, før vi
besøker Hjemkomst Heritage Center hvor vi blant annet vil se en fullskala kopi av Gokstadskipet som ble oppdaget i Norge i 1881.

Forbehold om ledig kapasitet,
valutaendringer og trykkfeil.

Vi fortsetter videre til Bismarck, hovedstaden i Nord-Dakota. Middag serveres etter ankomst på vårt hotell, Courtyard by Marriott Hotel. Dette
er et av de nyeste hotellene i byen og har en flott beliggenhet med nærhet til mange av byens attraksjoner Bismarck Civic Center, Fort Lincoln
State Park, Dakota Zoo og elven Missouri.

For mer informasjon kontakt:
VIA Tours Skien, Arkaden
Tlf: 35 58 80 10 / e-post: Line.Sandkjen@viaegencia.com

PROGRAM DAG FOR DAG FORTS.
Dag 4 - mandag 28 september Bismarck - Minot
Dagens måltider: frokost og middag
Frokost på hotellet. Vi starter dagen med en guidet rundtur med buss i Bismarck, kjent som “skyskraperen på prærien”. Videre går turen
til North Dakota Heritage Center. Her kan dere titte rundt på egen hånd og lære om Nord-Dakotas historie og utvikling. På ettermiddagen
kjører vi over Missouri-elven og får omvisning på Ft. Abraham Lincoln, On-A-Slant Village Indian Village i Mandan, og General Custer hjem. Vi
fortsetter videre til Minot, hvor vi inntar dagens middag. Overnatting på Baymont Inn and Suites. Hotellet ligger i nærheten av Oak Park og
Dakota Square Mall. Hotellet har innendørs svømmbasseng, treningssenter og spa.
Dag 5 - Tirsdag 29 september Minot
Dagens måltider: frokost
Etter frokost går turen til Denbigh hvor vi skal være med å en minnemarkering for å hedre Sondre Norheim.
Tilbake i Minot deltar vi på åpningsseremonien for Norsk Høstfest, inkludert musikalsk underholdning. Våre egne operastjerner Didrik og
Emil Solli-Tangen opptrer. Fra Telemark kommer også maleren Jonny Andvik og forfatteren Vidar Sundstøl. Overnatting på Baymont Inn and
Suites.
Møt disse kjendisene fra Telemark på norsk høstfest i Minot, North Dakota:

Vidar Sundstøl
Forfatter

Jonny Andvik
Kunstner

Didrik & Emil Solli - Tangen
Operasangere

Trond Akerø Kleven
Pianist

Dag 6 - onsdag 30. september Minot
Dagens måltider: frokost
I dag tilbringer vi dagen på Norsk Høstfest. Det blir variert underholdning, vi får se flott håndverk og håndarbeid og nyte tradisjonsmat fra
Norge. Det er også mulig å kjøpe billett til hovedkonserten på høstfesten. Overnatting på Baymont Inn and Suites.

Day 7 – torsdag 01 oktober Minot - Norge
Dagens måltider: frokost

Anders Vangens venneforening

For mer informasjon kontakt:
VIA Tours Skien, Arkaden
Tlf: 35 58 80 10 / e-post: Line.Sandkjen@viaegencia.com

Forbehold om ledig kapasitet,
valutaendringer og trykkfeil.

Etter frokost blir det litt tid til å handle eller andre aktiviteter, før vi setter kursen mot Norge på ettermiddagen.

