12. September 2020– 12 dager

Høstekspedisjon
Med Hurtigruten fra Halifax til New York

Bli med på en høsttur langs
den vakre østkysten av NordAmerika. Vi starter i Halifax og
seiler sydover til sjarmerende
tettsteder og byer i Canada og
New England, over alt med et
bakteppe av vakre høstfarger.
Vi avslutter cruiset med å seile
inn til New York forbi
Frihetsgudinnen, for å oppleve
the Big Apple.

Det er viktig for den oppdagelsesreisende at han er villig til å bli ledet på
villspor!

Roger van Oech

PROGRAM______________________________
Dag 1 – Lørdag 12. september: Avreisedag
Oppmøte på flyplass tidlig på morgenen. Her blir dere tatt i mot av reiselederen fra
Vega Reiser som deler ut alle nødvendige reisedokumenter. Flyet har avgang fra
Trondheim Lufthavn Værnes med mellomlanding på Amsterdam Lufthavn Schiphol,
før turen går videre til Halifax, Canada. På flyplassen blir vi hentet med buss som
tar oss inn til hotellet vi skal bo på den første natten.
Dag 2 – Søndag 13. september: Halifax, Nova Scotia
Det innfødte Mi'kmaq-folket har holdt til i Halifax-området i årtusener, men det
moderne Halifax ble grunnlagt av britene i 1749. I dag byr området på en rik kultur
og vakker natur. Et godt eksempel er tettstedet Peggy's Cove, som du kan bruke
litt tid på å utforske før du går om bord i MS Roald Amundsen. Etter innsjekk og
ombordstiging møtes de som ønsker for en bli-kjentrunde på båten. Om kvelden
møtes vi til felles velkomstmiddag.
Dag 3 – Mandag 14. september: Yarmouth, Nova Scotia
Med historisk sjarm og fyrtårn er Yarmouth en historisk by bygget opp rundt
skipsbygging og handel, og har fine viktorianske hjem, museer, kirker, brygger og
andre skjulte perler. Spaser gjennom byen og møt den vennlige lokalbefolkningen,
eller prøv noe av den ferskeste sjømaten i verden. Området rundt Cape Forchu har
turstier langs vannet med fantastisk utsikt.
Dag 4 – Tirsdag 15. september: Eastport,
Main
Vi seiler inn i hyggelige Eastport på Moose Island.
Den innfødte Passamaquoddy-stammen har kalt
dette området sitt hjem i minst 10.000 år. I 1833
vokste Eastport til å bli den nest største
handelshavnen etter New York. Nyt den historiske
havnen til fots, bli med teamet vårt på en tur eller
tilbring en dag på sjøen.

Dag 5 – Onsdag 16. september: Bar Harbor,
Maine
Eventyr, romantikk, det røffe kystlandskapet og
høye granittklipper... det er en spesiell mystikk
rundt Bar Harbor. Det lille samfunnet er omgitt av
de flotte høstfargene i Acadia National Park og
ligger plassert ytterst på kanten ved havet.
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Dag 6 – Torsdag 17. september: Rockland, Maine
Vi ankommer Rockland, en vakker kystby som ligger langs Penobscot Bay. Rockland
er kjent for sin hummerfiskeindustri og sin dype havn, omgitt av hundrevis av innløp
og bukter. Inne i byen finner vi historiske hjem, sjarmerende butikker og flott
arkitektur. Farnsworth Art Museum og Wyeth Center er vel verdt et besøk.
Dag 7 – Fredag 18. september: Provincetown, Massachusetts
Fargerike Provincetown ligger ytterst på spissen av halvøya Cape Cod og er omgitt av
en rekke strender. I 1620 ankret pilegrimene om bord på Mayflower ved det som i
dag er havna i Provincetown. Byens maritime preg og kunstscene tiltrekker seg
besøkende hele året rundt.
Dag 8 – Lørdag 19. september: Newport, Rhode Island
Newport er perlen i New England, og har et spektakulært kystlandskap, imponerende
arkitektur, et livlig sentrum langs sjøen og en hyggelig gjestfrihet. Utforsk Newport
sentrum og spaser langs ikoniske Ocean Drive, oppdag arkitektur i kolonistil eller
utforske tunnelene ved Fort Adams - Amerikas største kystbefestning.
Dag 9 – Søndag 20. september: New York
Tidlig om morgenen seiler vi inn mot Manhattan,
forbi den monumentale Frihetsgudinnen.
Nyt utsikten over denne ikoniske metropolen før
det er på tide å si farvel med skipet. Vi går i
land og blir hentet med bussen som først tar oss
med på en flott sightseeing i denne spennende
byen,
før vi kjører til hotellet og har felles innsjekk.
Ettermiddagen er til egen disposisjon.
Dag 10 – Mandag 21. september: New York
Etter frokost kan de som ønsker være med
reiseleder på en runde på Manhattan til fots.
Dag 11 – Tirsdag 22. september:
Dagen er disponibel fram til avreise til flyplassen
på kvelden. Reiseleder tar med de som ønsker på
en runde i byen. Klokken 18.00 møtes vi utenfor
hotellet og blir hentet med bussen som tar oss til
flyplassen. Vi reiser tilbake til Trondheim med et
stopp underveis.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker ens liv.
Nils Kjær

Grunnpris pr person i delt dobbeltrom/lugar:
Polar Outside
Artic Superior m/balkong
Expedisjonssuite m/balkong

kr. 29.000,kr. 32.400,kr. 35.900,-

INKLUDERT I GRUNNPRISEN
 Flyreise Trondheim – Halifax –New York – Trondheim inkludert bagasje, skatter og
avgifter
 1 natt i dobbeltrom i Halifax
 7 netter ekspedisjonscruise i utvendig Polar-lugar
 Alle måltider om bord inkl. drikke (skipets øl og vin, brus og mineralvann)
 Kaffe og te inkludert hele dagen
 I tillegg til frokost, lunsj og middag tilbys noe å spise tidlig om morgenen og
ettermiddagssnack
 Velværeområder med separate behandlingsrom, basseng, utendørs gym og løpebane,
boblebad og badstue med panoramautsikt
 Gratis Wi-Fi om bord for alle gjester. Vær oppmerksom på at vi seiler i fjerntliggende
områder med begrenset tilkobling. Streaming støttes ikke.
 Transport t/r flyplass –hotell –skip – Hotel – Flyplass
 2 netter i dobbeltrom New York
 Sightseeing New York
 Aktiv reiseleder fra Vega Reiser under hele reisen
INKLUDERTE AKTIVITETER OG FORELESNINGER
 Et omfattende program med inkluderte aktiviteter, som småbåtcruising og turer med
ekspedisjonsteamet på land
 Profesjonelt engelsktalende ekspedisjonsteam – et håndplukket, internasjonalt team
bestående av en rekke eksperter på områdene vi seiler i
 Gratis vind- og vanntett jakke
 Utlån av boots, staver og utstyr du trenger til både selvvalgte og inkluderte aktiviteter
 Forelesninger i vitenskap, historie, biologi, geografi, geologi eller kultur, som gir deg en
bedre forståelse av stedene vi besøker
 Forskningsprogrammet om bord; der du både får lære nye ting om det du opplever
underveis, og samtidig bidrar til forskning
 Fotokurs og kameratips, samt foto og film fra reisen dokumentert i en ekspedisjonsbok
 Bli kjent med ekspedisjonsteamet og andre gjester på et velkomstarrangement og
daglige samlinger og få muligheter til å spise felles måltider med ekspedisjonsteamet
 Bibliotek om bord, med tilpasset litteratur til reisemålene underveis
 Presentasjoner i havner, som gir deg innsikt i steder vi går i land
 Avskjedsarrangement
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