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Selfdrive North Shore Massachusetts

Turkode

Destinasjoner

Turen starter

Turen destinasjon

Reisen er levert av

4 dager

33709

Boston

USA

Boston
Fra : NOK

Oversikt

De kjente havnene kommer som perler på en snor nordover langs kysten fra Boston. Fra byene Gloucester og Marblehead, til Salem og Newburyport.
Det er hundrevis av ﬂotte gamle hus og mange kvalitetsmuseer og gallerier.

Reiserute
Dag 1: Boston - Salem - Marblehead
Dag 2: Marblehead - Gloucester
Dag 3: Gloucester - Newburyport
Dag 4: Newburyport - Boston
The North Shore, Massachusetts
De kjente havnene kommer som perler på en snor nordover langs kysten fra Boston. Fra byene Gloucester og Marblehead, til Salem og
Newburyport. Det er hundrevis av ﬂotte gamle hus og mange kvalitetsmuseer og gallerier.

Dag 1: Boston - Salem - Marblehead
Kjør nordover fra Boston og få med deg alle de små ﬂotte stedene opp mot Marblehead og
Salem. Salem er kjent for å være "heksebyen" i USA; i 1692 ble over 20 personer dømt for å
være heks. Salem har fortsatt heksemuseum og en oﬃsiell heks. Marblehead har historie
tilbake til 1629 og det var her sjømenne bosatte seg, mens kapteinene stort sett bosatte seg i
Salem.
Dag 2: Marblehead - Gloucester
Fortsett videre nordover via Prides Crossing og Manchester-by-the Sea og besøk de ﬂotte
strendene der. Ta turen innom Hammond Castle Museum; ernkontrollens "far" bygde huset i
1926 og mange av hans oppﬁnnelser kan fortsatt sees her. Fortsett til Gloucester, kjent som
den eldste havnen i USA. Her ble også ﬁlmen The Perfect Storm spilt inn, basert på en sann
historie fra tidlig 90-tall.
Dag 3: Gloucester - Newburyport
Stopp innom Beauport, fyrtårnet på Eastern Point på veien nordover fra Gloucester. Rocky
Neck er en liten kunstnerkoloni som også er verdt et stopp langs veien. Videre kommer man
til Rockport, Essex og Ipswich, alle byer med stort utvalg av kunstgjenstander og antikviteter.
Plum Island er en 10 km lang stand og det er vel verdt å få med seg en gåtur i sanddynene her!
Dag 4: Newburyport - Boston
Kjør sørover via Wakeﬁeld og Cambridge tilbake til Boston.

Viktig Informasjon

Pakken inkluderer:
Leiebil i 4 dager
3 netter på utvalgte B&B med mye sjarm
Pakken inkluderer ikke:
Tips
Reise- og avbestillingsforsikring
Fly til/fra USA (Boston) - spør oss om tilbud evt.
Flyskatter
Annen reiseinformasjon:
Pris: er basert på per person i delt twin/dobbelt rom i sesongen mai-september. Alle tilbud gis uforpliktende på forespørsel og pakken kan selvsagt
også kombineres med andre destinasjoner i regionen.
Beste tid for reisemålet: Vår/sommer
Visum: Skandinaviske statsborgere trenger ikke visum til USA, så lenge man ikke skal oppholde seg i landet mer enn 90 dager. Det man trenger er å
registrere seg elektronisk på forhånd, ESTA. Dette må gjøres minimum tre dager før avreise til USA. ESTA

Priser / Datoer

Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en
evt. avbestilling av reisen
Tilgjengelige datoer

Pris (1 voksen)

Pris (1 barn)

Status reise

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i
7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling
er mottatt.

