
14. oktober - 21. oktober 2019 

Turteam:  Johan og Aud K. Halsne 

Flotte konserter, parker og opplevelser 

GOSPELTUR USA 



DAGSPROGRAM 

 

MANDAG 14. OKTOBER 

Norge - Lancaster 

Utreise med KLM fra Stavanger, Ber-

gen, Ålesund, Kristiansand og Oslo til 

Amsterdam hvor gruppen samles, og 

vi reiser 14.30 videre til JFK/ New 

York. Vi lander 16.30 lokal tid og blir 

der plukket opp av vår bussjåfør som 

skal kjøre oss hele tiden. Første  

etappe blir til Lancaster i Pennsylvania 

hvor vi skal bo på det gode hotellet 

Edens Resort. Kjøreetappen er på ca. 

3 timer. Der er innendørs bade-

basseng på alle hotella vi skal bo på. 

 

TIRSDAG 15. OKTOBER 

Lancaster  

Etter en deilig frokost kjører vi ut på 

sightseeing i vakre Lancaster County. 

Dette er et av områdene hvor det bor 

flest personer som tilhører sekten 

Amish . Amish driver med mange  

ulike former for business, men er 

kjent for jordbruk, møbler og mat 

produksjon. Mange av de koselige ka-

feer i området blir drevet av Amish, 

og her finner du mat laget fra bunnen 

uten kunstige tilsettingsstoffer. Terry 

Blessing, vår bussjåfør bor i dette  

området, og han vil ta oss rundt i små 

byer, severdigheter og opplevelser 

utenom turistruten.  Vi spiser felles 

middag tirsdag kveld  

 

ONSDAG 16. OKTOBER 

Lancaster - Ohio - Kentuky 

Vi sjekker ut etter frokost, og tar med 

oss noe mer fra Lancaster før vi setter 

kursen mot Ohio og Kentucky. Du vil 

få se nydelig natur i Pennsylvania,  

gjennom Vest Virginia og Ohio hvor vi 

stopper før Columbus og overnatter 

på et Holiday Inn Hotel. Noe av ruten 

er den samme som utvandrerne med 

prærievognene dro vestover på. Vi 

kjører gjennom småbyer som ble 

grunnlagt av de første gruvearbeider-

ne. Vi stopper innimellom for å strek-

ke på beina, og for å spise middag. 

TORSDAG 17. OKTOBER 

Williamstown - Gospelfest 

Etter en god frokost og utsjekk kjører 

vi  vel 3 timer til hotellet Holiday Inn 

Express Richwood og sjekker inn.  

Hotellet vi skal bo på tre netter ligger 

sør for Cincinnati. Der er basseng på 

hotellet og fri wifi. Richwood ligger ca 

30 minutter før Williamstown hvor 

den kjente Noahs Ark parken ligger.  

Konsertlokalet er bygget ved siden av 

Noahs Ark.  

Første konsert vil starte kl. 19.00  

The Collingsworth Family sammen 

med Nashville Studio band med Live 

Greater Vision 

Brooklyn Tabernacle Choir 

Fine høstfarger 

FLYTIDER 

Utreise fra Norge - 14. oktober 2019 

KL Norge - Amsterdam   

KL645 Amsterdam— New York1430 1630 

Hjemreise fra Israel - 20. oktober 2019 

DL2180 Cincinnati - Atlanta  1840 2030 

KL622 Atlanta—Amsterdam 2240 1255+1 

21. oktober 2019  

KLM Amsterdam-Norge til resp. flyplasser 

 

BOSTEDER 

14-16/10 Eden Resort & Suites, Lancaster 

16.-17/10 Holiday Inn Express, Ohio 

17– 20/10 Holiday Inn Express Richwood 

Vi tar forbehold om eventuelt bytte til tilsvarende hoteller. 

REISELEDER 

Johan Halsne er kretsleder i IMF-Sunnmøre 

og har vært reiseleder/turpredikant for oss i 

mange år. 

 

Aud Kindervåg Halsne er daglig leder i 

Plussreiser. Hun har også hatt reiseleder-

oppdrag for selskapet i mange år før hun ble 

ansatt som leder.  

 

Vil du bli med på en festreise til  USA 

som inneholder 3 dagers Gospelkon-

serter i den flotte Noahs Ark parken. 

Arrangør for konsertene er  

Collingsworth Familly, som er regnet 

som en av de fremste familiegospel-

grupper i USA. De har også invitert 

med seg spennende gjester.  



 og andre fossil. Sjekk gjerne opp denne 

parken på https://creationmuseum.org 

Vi stopper for et godt måltid før vi går 

på konsert om kvelden. 

Kl. 19.00 er det Booth Brothers som 

deltar sammen med Collingsworth  

Family. 

 

SØNDAG 20. OKTOBER 

Hjemreisedag 

Avreise fra Cincinnati via Amsterdam 

til Norge. Vi ankommer Norge  

mandag, 21. oktober. 

Strings og Brass. Der vil bli gjort  

opptak av denne konserten.  

FREDAG 18. OKTOBER 

Williamstown - Gospelfest 

Kl 10.00 blir det konsert med  

Collingsworth og Greater Vision.  

Etterpå besøker vi Noahs Ark parken 

med alle severdigheter. Arken er  

bygget etter identiske mål fra Bibelen, 

og er innredet med mennesker og dyr 

slik en antar at det var. Det er mulig å 

kjøpe det en trenger av mat i parken. 

https://arkencounter.com/ 

Kl. 19.00 blir det konsert med  

Brooklyn Tabernacle Choir.  

 

LØRDAG 19. OKTOBER 

Williamstown - Gospelfest 

Kl 10.00 får vi oppleve Pianokonsert 

med 3 av de beste pianister; Mattew 

Holt (spiller for Gaither Vocal Band), 

Kim Collingsworth og Stan Whitmire 

(spiller for Mark Lowry), disse skal 

spille sammen på scenen. Og du vil få 

høre mange stykker/sanger du  

sannsynligvis kjenner. 

Etter denne konserten kjører vi til 

skapelsesmuseet, som gir en flott  

visuell formidling og opplevelse av  

bibelhistoriene. I tillegg botanisk hage, 

planetarium, dyrehage, dinosaurbein 

Booth Brothers , som for mange i  

gjennom flere år er blitt kjent gjennom  

Gaither DVD og videoer. Også en familie 

gruppe med to brødre. De har sunget sam-

men i veldig mange å, de første år sammen 

med sin far, men nå har 3. person blitt er-

stattet av en annen flink sanger. Booth  

Brothers har også en nydelig harmoni og 

synger med varme og innlevelse. De var 

sangere på Singing in The City i Stavanger 

Forum i 2008, og fikk mange tilhengere etter 

dette.   

Greater Vision  

En kjent trio i Southern Gospel som nå har 

knyttet til seg en 4. mann, bass-sanger.  

Denne gruppen har du også sett og hørt 

mange ganger i Gaither program. De synger 

blant annet « My name is Lazarus» Også 

kjent for å synge mange kjente hymner og 

salmer. Rodney Griffin er blitt kåret som 

årets  

sangforfatter i USA mange år på rad.  

Brooklyn Tabernacle Choir  

Som skal være med fredagskvelden er en 

opplevelse å høre. De holder til i Brooklyn, 

en del av New York. Koret består av 270 

sangere, og de blir dirigert av Carol Cymba-

la. De har sunget i Carnegie Hall, Madison 

Square Garden, i Central Park og ved presi-

dent Innsettelse i 2012 i Washington. De har 

vunnet mange Dove og Grammy priser. Det 

viktigste for koret er å synge evangeliet der 

de finner åpne dører.   

Cincinnati 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Litt om musikerne vi skal få oppleve: 

The Collingsworth Family 

På konsertene vil du få høre de som er vert-

skap for konsertdagene mest.  Det er The 

Collingsworth family Denne gruppen består 

av mor Kim, som er en utrolig pianist, far Phil 

som er dyktig på trompet, døtrene Brooklyn 

Blair og Courtney Collingswoth Metz som 

begge er dyktige på fioliner, i tillegg har de 

sønnen Phillip og datteren Olivia. Alle har 

nydelige stemmer og det er høyt nivå på har-

moni og klang. De har sunget sammen siden 

barna var små, og de er veldig nøye på tekst-

innhold og formidling. Gruppen har mottatt 

mange hederspriser igjennom årene, men for 

dem er formidlingen av håp igjennom sangen 

og musikken det viktigste. Mange ble veldig 

begeistret for denne gruppen da de besøkte 

Norge i 2013. De samlet fulle hus over alt.  

https://creationmuseum.org
https://arkencounter.com/


Turen bestilles på plussreiser.no 

Turpriser  

Pris fra Ålesund/Bergen/Stavanger/Oslo  

og Kristiansand     kr. 23950,- 

Enkeltromstillegg  (begr. antall) kr. 3100,-  

  

PRISEN INKLUDERER: 

• Flybillett Norge - USA t/r, inkl. flyavgifter kr. 3300,- 

(pr. jan. 19 - kan endre seg)   

• Overnatting på nevnte hotell inkl. frokost  

• Transport i henhold til dagsprogrammet 

• Inngangsbillett og konsertbillett på Noahs ark parken 

og Creation Museum 

• Norsk reiseledelse 

• 4 Middager 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider  

• Drikke til maten 

• Forsikringer 

• Tips til sjåfør  USD 25 pr. pers.  

 

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

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Amish sekten 

Skapelsen museum 

Noahs ark 

Ohio  

ANDRE OPPLYSNINGER 

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser (vinteren 2019), og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering 

og lignende. Det samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende. 

• Minimum antall på denne turen er 20 deltakere.  

• Depositum på turen er kr. 2000,- pr. person. Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise.  

• Vi har begrenset antall plasser på turen. Turen fylles opp fortløpende. 

• På grunn av strenge regler fra flyselskapet, må vi ha inn påmeldinger så tidlig som mulig. 

• Praktiske opplysninger og informasjon sendes alle påmeldte i god tid før avreise.  

Lancaster 


