
Tips 

Det er vanlig å gi 10-20% tips på bedre 

restauranter og hoteller, samt til 

drosjesjåfører, bartendere og frisører. Husk 

at skatt (mva) kommer i tillegg til oppgitt 

pris i butikker, restauranter, etc. og varierer 

fra stat til stat (normalt 5-8%). 

 

Tidsforskjell 

Tidsforskjellen vil være 6-7 timer etter 

norsk tid avhengig av hvor gruppen 

befinner seg. 

 

Strøm 

Det er 110/120 volt mens vi i Norge har 

220 volt. For at norsk elektrisk utstyr skal 

kunne brukes, må apparatet (hårføner, 

barbermaskin etc.) kunne ”switche” fra 220 

v til 110 v. I tillegg må det benyttes adapter 

som er tilpasset amerikanske stikkontakter. 

To-punkt (flat) stikkontakt er mest brukt, 

mens tre-punkt er også vanlig. 

 

Telefon 

Telefon: 001 for å ringe fra Norge til USA. 

011 for å ringe hjem til Norge fra USA. 

Mobiltelefon: GSM nettverk med relaativt 

godt digitalt dekningsområde rundt de 

større byområder. Hovedoperatører: 
Verizon, Cingular, AT&T Wireless. Er du i 

tvil om din mobiltelefon virker i USA, så 

sjekk hos en mobilforhandler. Internett  

kafeer finnes i de fleste byer og tettsteder. 

 

Reiseforsikring 

Dersom du ikke har bestilt reiseforsikring 

hos oss, ber vi deg sjekke at du har 

forsikring som dekker dine behov på turen. 

Alle deltakerne må ha reiseforsikring. Vi 

selger Europeiske Reiseforsikring, som har 

meget god dekning og ingen egenandel. 

 

 

 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Chicago 

PRAKTISK INFORMASJON 

 

Pass og øvrige dokumenter 

Det er passplikt for innreise til USA for 

norske statsborgere. Alle som reiser til USA 

må være innehaver av gyldig elektronisk 

lesbart pass. Dersom du trenger nytt pass, 

skjer det ved henvendelse til pass- og 

fremmedkontoret på hjemstedet ditt. 

Reisende til USA må nå sende fra seg 

en god del informasjon om personalia, 

oppholdsadresse i USA etc. – Grønnkort. 

Dette må fylles ut på internett senest 3 

dager før avreise. Dersom dette ikke blir 

gjort blir man nektet adgang til USA. Se i 

informasjon. Skjemaet finner du på 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta 

 

Vaksine/medisiner 

Det kreves ingen vaksine for reisen. 

Vi anbefaler imidlertid å ha med et 

mageregulerende middel, Imodium, 

som fås kjøpt på apotek. Medisiner som 

du bruker fast, og som er på resept, må 

du ta med nok av for hele turen. Disse 

medisinene må oppbevares i håndbagasjen 

under flyreisen i h.h.t. gjeldende regler som 

er gitt under punkt 1 – Utreise/bagasje. Få 

med en medisinbeskrivelse på engelsk. 

 

Valuta 

Myntenheten i USA er dollar og fås kjøpt i 

norske banker. Det er lurt å veksle litt dollar 

før avreise. Mange banker er avvisende for 

veksling av utenlandsk valuta til dollar for 

personer som ikke er kunde i banken. Bruk 

av kredittkort er vanlig både til shopping 

og i minibankautomater, og mest vanlig 

er Visa og Mastercard. Bruk gjerne safe 

på hotellene for oppbevaring av penger 

og verdisaker, enten i resepsjonen eller 

på rommene. Det er også fornuftig å ha 

verdisaker plassert tett på kroppen. 

 

Turpris: 

25.950 

Enkeltromstillegg:  

5.500 

Prisen inkluderer: 

• Flyreise Oslo - USA - Oslo 

tur/retur 

• Overnatting i dobbeltrom 

med frokost, 3 lunsjer og 1 

middag 

• Rundreise med buss etter 

oppsatt program 

• Sightseeing og inngangsbillet-

ter i henhold til program 

• Norsk reiseledertjeneste  

• Tips på all inkludert program 

 

Prisen inkluderer ikke: 

• Tips til sjåfør 25$ 

• Drikke til maten 

• Øvrige måltider 

• Esta - visum 14 USD 
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Har du drømt om å oppleve Chicago, byen som ofte er kåret til USA fineste by? Opplev Amish people, 

musikk-kafé i Alexandria, Gaither studio og musikkbyen Nashville med alt den har å by på? 

Opplev Chicago og Nashville! 



BOSTEDER 

21/5 - 23/5   Hotel Indigo, 

23/5 -  24/5  Hotel Holiday Inn and Suites 

24/5 - 25/5   Holiday Inn Espress 

25/5 - 28/5   Hotel Edgewater 

28/5 - 30/5   Hotel  

 

FLYTIDER 

21 MAI 

SK 486 OSLO - ARLANDA  

1405 - 1500 

SK945 ARLANDA - CHICAGO  

1635-1835 

 

30 MAI 

UA 356 ATLANTA - NEWARK           

1351– 1610 

SK 908 NEWARK - OSLO  

1855 - 0820 

 

 

Chicago 

GVB-Change 

Nashville 

1.dag 21.mai  

Oslo – Chicago 

Vår buss, som vi beholder hele  

rundreisen, kjører oss til Hotell Indigo 

som vi skal bo på i to netter. Det  

ligger i sentrum av Chicago, ved Lake 

Michigan.  

 

2.dag 22. mai  

Chicago 

Vi starter dagen med frokost,  

etterfulgt av sightseeing i Chicago. Vi 

skal besøke den kjente «Millennium»-

parken, med «sølvmonumentet» Navy 

Pier som strekker seg utover Lake 

Michigan. Vi besøker «Water Tower 

Place», den eneste bygningen som sto 

igjen etter bybrannen i 1871. Ved  

siden av ligger den store John  

Hancock-skyskraperen hvor vi skal 

opp for å få 360 graders utsikt over 

byen. Lunsj spiser vi selvsagt på 

«Chicago Pizza». Etter lunsj skal vi 

besøke Moody Bibel Instituttet, hvor 

vi får omvisning på dagens bibelskole, 

samtidig som vi går på Moody-museet 

og får kjennskap til den verdenskjente 

vekkelsespredikanten Dwight Lyma 

Moody sitt liv og virke. Etterpå blir 

det tid på egenhånd før vi kjører ut til 

Willow Creek og får en omvisning og 

orientering om arbeidet. Til middag 

får vi besøk av utvandrede nordmenn.  

 

3.dag 23. mai  

Chicago – Shipshewana – Alex-

andria 

Etter frokost kjører vi ca. 2,5 time til 

Shipshewana, hvor det bor mange 

som tilhører «Amish people». De er 

kjent for sitt håndverk, sin gode mat, 

sitt jordbruk og sin tro og nøkterne 

livsførsel. Her skal vi kjøre 

«Buggiride», og få sightseeing, spise 

god mat og få anledning til å handle 

noe. Vi fortsetter til Alexandria, hvor 

vi skal overnatte på Hotel Holiday Inn 

and Suites.  

 

4.dag 24.mai  

Alexandria – Caryville 

Etter frokost skal vi besøke Gaither 

Family Resources, og her får vi  

omvisning i Gaithers studio, hvor  

innspillingen av de første DVD-ene 

var, og hvor det ennå spilles inn CD. 

Vi skal spise lunsj i kaféen på senteret, 

og det blir anledning til å høre og  

kjøpe musikk. Etterpå kjører vi til  

Caryville for overnatting på Holiday 

Inn Express. Lynda Randle 

Chicago 

hjemløse. De driver også et  

humanitært arbeid med utdeling av 

mat, klær mv. Det vil bli anledning til å 

gi støtte til arbeidet. 

  

10.dag 30. mai  

Nashville – Atlanta - Oslo 

Frokost, utsjekk fra hotellet og avreise 

til Atlanta for fly hjem. 

 

Velkommen med på en 

uforglemmelig tur! 

 

8.dag 28.mai  

Gatlinburg – Nashville 

Etter utsjekk kjører vi mot Nashville, 

byen som er hovedstad i Tennessee. 

Etter innsjekk på hotell           tar  

bussen oss på en liten sightseeing over 

byen og området.  Nashville er mest 

kjent for countrymusikken med navn 

som Johnny Cash og Willey Nelson. 

Du vil høre levende musikk og sang på 

kaféer, gatehjørner, og du vil finne de 

gamle «Boots og Cowboy» butikker. 

Den kjente Wild Horse Saloon, som 

blir brukt i tv-innspillinger, ligger midt 

i byen og inviterer til musikk, sang og 

«line-dance». Byen ligger ved  

Mississippi-elven, og er kjent for sine 

mange broer over den.   

 

9. dag 29.mai  

Nashville 

Dagen er til egen disposisjon. Det blir 

tilbud om tur til Opryland. Hvor du 

finner Grand Ole Opry, museer og 

handlesenter. Ettermiddag/kveld  

besøker vi en utendørskirke under 

Jefferson Bridge. Dette er en kirke 

som sangerinnen Candy Christmas 

(kjent fra de første Gaither-DVDene) 

og hennes mann driver for byens 

5.dag 25.mai  

Caryville – Gatlinburg 

Etter frokost kjører vi til Gatlinburg 

(2 timer) via Pigeon Forge, Dolly  

Partons hjemby. Vi tar et stopp på en 

lokal «Stages West», og spiser lunsj på 

Golden Corral før vi innlosjerer oss 

på Hotel Edgewater, hvor vi skal bo i 

tre netter. Klokken 19.00 er det  

åpningskonsert i «Convention-

senteret» som ligger i syv minutters 

gangavstand fra hotellet. 

 

6.dag – 7.dag 26.-27. mai  

Gatlinburg m/Gaither Family 

Fest 

Gatlinburg er en koselig liten by ved 

foten av den flotte nasjonalparken 

Great Smoky Mountains. Naturen 

rundt byen er fantastisk, med flotte 

fjell, bekker og trær. Cherokee bodde 

i dette området. Her er mange  

attraksjoner som tilbys, fra gondoler/

heiser til utkikksplasser, museer,  

restauranter og flotte turløyper. Byen 

er ikke større enn at du kan gå fra den 

ene enden til den andre. Midt i byen 

ligger konsertlokalet hvor Gaither 

arrangerer sin «Family Fest». Det er 

tilbud om konserter to ganger pr dag.  

Turen bestilles på 

plussreiser.no 


