
BLUES JAZZ ROCK’N’ROLL - 2018

Her er turen hvis du er til 
store motorcykler og live 
musik af den fedeste 
slags. 

Vi starter i Atlanta og kører 
mod nord til Nashville – 
country musikkens Mekka. 
Vi besøger Broadway hvor 
spillestederne ligge som 
perler på en snor. 
Memphis bliver det næste, 
byen hvor Rock’n’Roll blev 

født og byen hvor Elvis 
havde hjemme. Vi besøger 
Graceland og Sun Studio 
og oplever den fedeste 
musik på Beale Street om 
aftenen. Fra Memphis 
langs Mississippi-floden til 
Vicksburg frem til New 
Orleans. Vi oplever French 
Quarter og Bourbon Street 
som byder på et utal af 
spillesteder, alt fra den 
originale Dixiland Jazz til 

fede rytmer a’la SP, Just 
og Frost. AirBoat-tur på 
bayou’en mellem 
alligatorer bliver der også 
tid til eller prøv ”Kathrina 
Tour"- en guidet bustur der 
viser de ødelæggende 
spor stormen Kathrina 
efterlod.  

En tur med masse af 
musik og hygge :0)B
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DAG 1 Danmark – Atlanta  
Guiden tage imod i lufthavnen og 
sørger for indkvartering. 
Velkomstmiddag/infomøde. 

DAG 2 Atlanta – Nashville 
Efter udleveringen af 
motorcyklerne sætter vi kursen på 
nord ad US 41 og passer 
Chattanooga inden vi sidst på  
dagen ankommer til hotellet i 
Nashville, Tennessee. (ca 450 km) 

DAG 3 Nashville  
Fridag i Nashville på egen hånd til 
shopping eller lignende. 

DAG 4 Nashville – Memphis  
Efter morgenmad forlader vi 
Nashville og kører mod vest til 
Memphis. Ankomst til hotellet midt 
på eftermiddagen. (ca 350 km) 

DAG 5 Memphis 
Dagen starter med et besøg på 
Elvis Presleys “Graceland” 
efterfulgt af “Sun Studios”, stedet 
hvor rock´n´roll blev født og 
senere et besøg på “Gibson” 
guitar fabrik. Aftenen kan med 
fordel tilbringes på Beale Street 
hvor spillestederne ligge side om 
side og hvor der spilles rigtig fed 
og svedende blues og rock og rul. 

DAG 6 Memphis – Vicksburg  
Afgang fra Memphis efter 
morgenmad. Vi kører mod syd 
langs Mississippi floden og 
kommer forbi flere af de gamle 
bomuldsplantager. Sidst på 
eftermiddagen ankommer vi til 
Vicksburg. I Vicksburg blev et af 
de afgørende slag i den 
amerikanske borgerkrig 
udkæmpet da vi andre sloges 
med tysken på Dtbbøl Banke. Vi 
får mulighed for at besøge de 
gamle slagmarker og skanser. 
Desuden var det i Vicksburg at 
man for første gang i verden fandt 
på at hælde Coca-Cola på flasker. 
(ca 400 km)  

DAG 7 Vicksburg – New Orleans  
Fra Vicksburg fortsætters mod 
syd, ind i staten Louisianna, forbi 
Baton Rouge og frem til New 
Orleans.  
(ca 400 km) 

DAG 8+9 New Orleans  
Fridage i New Orleans på egen 
hånd. Der kan arrangeres Airboat 
tur i sumpene blandt alligators og 
andet godt, ”Kathrina Tour” som er 
en guidet bustur til de områder de 
blev hårdest ramt af stormen 
Kathrina. En meget spændende 
og gribende oplevelse.  
River Boat-cruise på Mississippi  
med hjuldamper er også en 
mulighed. 
  
DAG 10 New Orleans – 
Tuscaloose  
Efter et par dage i New Orleans  
er det back on the road.  
Fra New Orleans går turen først 
over verdens længste bro over 
Lake Pontchartrain, videre 
gennem Sweet home Alabama  
og frem til Tuscaloosa for over-
natning. (ca 500 km) 

DAG 11 Tuscaloose - Atlanta  
En fantastisk tur er ved at være 
slut og efter en halv dages kørsel 
når vi igen til Atlanta. Harley’erne 
afleveres og turen hjem starter. 
(ca 330 km)  
Afrejse... 

DAG 12  
… hjemkomst til Danmark 

Praktiske oplysninger: 

Overnatninger 
Vi benytter kendte hotel og 
motelkæder som alle er af god 
standard. 

Afrejse Hjemkomst 
20/07/2018          31/05/2018 

Priser 
Lille Harley Davidson 
(Sportster 883)              kr. 25.995 

Stor Harley Davidson 
(Road King, Fatboy 
Electra Glide, Low Rider  
Heritage Softtail o.li.)     kr. 27.995 

Bagsædepassager:       kr. 17.995 

Tillæg for eneværelse:     kr. 3.995 

Alle priser er pr. person i danske 
kroner og inkluderer: 
• Fly tur/retur København - Atlanta 
• Transport dag 2 og dag 12 

mellem hotel/Eagle Rider/
lufthavn 

• Leje af motorcykel med fri miles, 
EVIP forsikring, hjelm og 
sidetasker 

• Bagagebil og rejseleder på hele 
turen 

• 11 overnatninger i delt dobbelt-
værelse 

• Velkomstmiddag og 
afskedsfrokost 

• Landkort 
• Drikkevarer på de daglige etaper 
• Alle for os kendte lokale skatter 

og afgifter pr. 1/11 2018. 

Ikke inkluderet i prisen er: 
• Mad og drikke udover 

ovennævnte 
• Benzin og olie 
• Parkering og vejafgifter 
• Entréer og udflugter. 

BB Holidays 
Skolesvinget 90 
DK - 8700 Horsens 
Tel. (+45) 50 579 279 
E-mail : info@bbholidays.dk 
www.bbholidays.dk 
Teknisk arrangør Vejle Turisttrafik 

BLUES JAZZ AND ROCK’N’ROLL
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