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Bli med på en fantastisk rundtur som starter i Music City, USA, nemlig 

Nashville, Tennessee. Her får vi med oss musikk og attraksjoner og 

stortreffet Goodguys Nashville Nationals, før vi kjører landeveien mot 
Elvis’ fødeby, Tupelo, Mississippi og videre deep south mot New Orleans. 

Vi opplever blues, jazz, soul og rock underveis. I New Orleans besøker vi 
kjente 

Bourbon 

Street, og de 

som vil, får 

med seg 

hjuldampertur 

på 

Mississippi-
elven. Vi kjører Blues Highway, som går 

fra Mississippi-deltaet og nordover 

mot Natchez, via Clarksdale til 
Memphis. I Memphis besøker vi Sun 

Studios og Graceland før siste etappe 

tilbake til Nashville. 

-Blues Highway - New Orleans - Memphis 
           -  Nashville - Goodgys-treff - 

Elvis Presley’s Graceland

amcaramcar Blues Highway 
Tour         2020
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Bli med AMCAR på medlemstur
Medlemsturene til USA lokker både nye og gamle 

medlemmer. Enten du reiser alene, sammen med en venn 

eller med ektefelle eller andre familiemedlemmer, vil du sette 

pris på fleksibiliteten turprogrammet gir. Det er mange turer 

å velge i, både roadtrip-turer som Lincoln Highway og Route 

66 og turer til arrangementer som f.eks. SEMA, NASCAR eller 

Goodguys-treff. Erfarne reiseledere er med 

hele veien, og om du vil, blir det også tid til å utforske Amerika på egenhånd. 

På denne turen skal vi kjøre Highway 61, som 

går syd-nord langs Missisippi-elven, og kalles 

The Blues Highway. Fra deltaet ved New Orleans 

følger vi musikkens røtter langs gammel 
landevei som snor seg innom autentiske 

småsteder og rivertowns. Her har tiden stått 
stille, og vi finner ekte musikk, ekte blues, 
gjerne i småkneiper og på gatehjørner. Vi følger 
Blues Highway til Memphis, som regnes som 

fødested for rock og blues. 

Leiebil
Inkludert i turpakken er full size 

firedørs sedan leiebil. Turprisen er basert på at to 

og to personer deler bil. Om man er tre eller flere 

som ønsker å dele bil, kan vi oppgradere til minivan 

eller SUV, vanligvis uten ekstra kostnad.

 

Langs Mississippi River...

Reisekoordinator
Reisekoordinator/reiseleder er med hele 

veien, fra man lander på flyplassen i Nashville 

til man sjekker inn igjen før hjemreisen. 

Reisekoordinator vil hver morgen gjennomgå 

dagens program og er med på alle 

aktivitetene. Du treffer også reiseleder de 

fleste kveldene under middagen, hvor de som 

har lyst, møtes for å spise sammen. 

Oppgradering: 
Standard SUV, 
f.eks. Jeep Grand 

Cherokee. 

Oppgradering: 
Convertible-
klassen f.eks. Ford 

Mustang cab og 

Chevrolet Camaro 

cab.

Full size firedørs 

sedan, som 

denne Chevrolet 
Malibu, er 

inkludert i 
turprisen. 

Mange andre 

bilklasser er 

tilgjengelige for 

oppgradering, 
f.eks. SUV-klasser 

med Tahoe og 

Suburban. 
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Kortversjon av programmet
Torsdag 14. mai - 
Ankomst Nashville, Tennessee

Avreise fra Norge til Nashville. Når vi lander på 

flyplassen i Nashville, samles vi før vi henter ut 
leiebilene.  Leiebilstasjonen ligger inne i selve 

terminalbygningen, og bilene er parkert i garasjen 

rett ved. Alt er i kort gangavstand. Vi sjekker ut 
bilene og kjører til hotellet.

Hoteller
Vi velger ut hoteller som holder fin standard og 

bruker både kjedehoteller og frittstående hoteller. 

Alle hotellene er inspisert av reiseleder i forkant. 
De fleste hotellene er i gangavstand til restaurant.

Nashville, Tennessee - 
Music City, USA
Nashville er countrybyen fremfor noen, ofte kalt 
Music City, USA. Om du er countryfan eller ikke, så 

spiller det ingen rolle. I Nashville finner du god 

musikk hele tiden, året rundt. 
Vi besøker ofte Nashville på ulike turer, og det 
ender alltid opp med at man ønsker man hadde 

flere dager disponible i Nashville. 

Byen er ikke større enn at man enkelt kan bevege 

seg til fots down town. Fra Music Row til Broadway 

finner du spennende forretninger, restauranter og 

musikk-barer. Live-musikk av høy kvalitet er det 
mye av, hver kveld. Musikere kommer fra hele USA 

for å spille i Nashville, noen for å opptre i håp om å 

bli oppdaget, andre for å spille inn plate.

Ca 600.000 mennesker bor i Nashville, men tar 

man med området rundt, så er tallet ca 1.6 

millioner. Byen ligger midt i Tennessee, midt i USA. 

Byen er for øvrig også et knutepunkt for trafikk og 

logistikk, forlagsvirksomhet, bank og finans.   

Temperaturer og vær 
Temperaturene i mai måned 
i områdene i Tennessee og 
Mississippi ligger i 
gjennomsnitt over 25 
grader celsius på dagtid 
(gjerne noe høyere i New 
Orleans). Det er ofte mye 
sol og tørt vær på vårparten. 
Er vi heldige, kan 
dagtemperaturene komme 
opp mot 30-tallet. På kveld 
og natt kan det være 
kaldere, gjerne ned mot 13 
grader eller lavere i 
Tennessee. God musikk på Legends Corner

Cruising i Nashville
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Attraksjoner i Nashville
- Ryman Auditorium
- Lower Broadway
- Printers Alley
- Music Row
- Country Music Hall of Fame
- Johnny Cash Museum
- George Jones Museum
- RCA Studio B
- Grand Ole Opry
- Cooter's Place: Dukes of Hazzard Museum

Fredag 15. mai - Oppleve Nashville, 
Goodguys-treff

Kl 08:00! Frokost inntas individuelt. 
Kl 09:00! Samling for orientering om 

turprogrammet og informasjon fra reiseleder. 

Denne helgen er det stort Goodguys-treff i 
Nashville. Over 2.500 biler samles på byens store 

idrettsarena, Nissan Stadium, i gangavstand til 
sentrum. 

kl 19:00 ! De som har lyst å spise sammen, 
møtes på restaurant. 

Attraksjoner i 
nærheten av 
Nashville
- Johnny Cash gravsted
- National Corvette Museum
- Mammoth Cave National Park 
- Rippavilla Plantation

Heftet som sendes ut før avreise, 
vil ha GPS-adresser til disse og 

mange andre attraksjoner. 

To cowboyer i Nashville

Goodguys-treff i Nashville
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Broadway-gaten i downtown Nashville

Lørdag 16. mai - Oppleve 
Nashville, Goodguys-treff

Mange vil tilbringe hele eller 

deler av dagen på Goodguys-
treffet. 

Nashville har også et stort 
antall kjente attraksjoner som 

Country Music Hall of Fame, 
Ryman Auditorium, Grand Ole 

Opry, Johnny Cash Museum, 
George Jones Museum, Printers 

Alley, Music Row og RCA Studio 

B.

I kveld vil de fleste besøke en 

av de mange honky tonks langs 

hovedgaten Broadway. Topp 

musikk og gratis inngang på de 

fleste av stedene. 

Goodguys Rod & Custom

Goodguys Rod & Custom Association er en organisasjon med over 
70.000 medlemmer og en stab på 30 personer. Hvert år arranger 
Goodguys over 20 store treff over hele USA, fra tidlig vår til sent på 
høsten. Det aller første Goodguys-treffet ble arrangert i 
Pleasanton utenfor San Francisco i 1983. 

Goodguys hovedkvarter ligger også i Pleasanton. Treffene samler 
amerikanske rods, customs og originalbiler, stort sett fra årsmodell 
1972 og eldre. På mange av treffene er det også en egen “car 
corall”, hvor deltakerne stiller ut biler til salgs. I tillegg har flere 
av treffene vintage dragracing på bane og/eller autocross 
på asfaltbane (parkeringsplass). Treffene er svært populære; Nashville-
treffet samler 2.500 deltakende biler. AMCARs medlemsturer er ofte 
innom Goodguystreff på ulike steder i USA. 
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The Hills of Tennessee

Mens Rock og Blues gjerne ansees 
å ha sitt utspring langs elven 
Mississippi, helt vest i staten 
Tennessee, fra Memphis og videre 
sørover langs Mississippi helt ned 
til deltaet og New Orleans, ansees 
fjelltraktene i sentrale og østlige 
Tennessee å være en viktig del av 
utspringet for country music, folk- 
og roots-musikk, eller hva man nå 
ønsker å kalle det. Fjellkjeden 
Appalachian Mountains, 
som ligger i 
grensetraktene mellom 
Tennessee og North 
Carolina, er gjerne 
forbundet med country og 
bluegrass, med banjo og 
steel guitar. Før Nashville 
ble hovedsete for country 
music, var faktisk Bristol, 
Tennessee stedet hvor de 
første recordings av 
country music ble gjort. 
Kjente artister som 
Tennessee Ernie Ford 
hadde sitt utspring her, 
men gradvis tok Nashville 
over og gjør seg i dag vel 
fortjent til tittelen Music 
City, USA. 

Kjøpe Boots i Nashville? 
Flere benytter anledningen og kjøper boots i 
Nashville. Godt utvalg og gode priser finner 
man i de mange bootsforretningene på 
Broadway og på 2nd Avenue. Priser fra $80 
og oppover. 

Investere i boots? Top of the line, super 
quality boots, som er hand made in the USA, 
er Lucchese boots. I Nashville finner vi et 
eget Lucchese-utsalg, og her kan man 
virkelig studere et stort utvalg av 
kvalitetsboots. Priser fra $400 og oppover. 

Alan Jacksons Good Time Bar
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17. mai-samling sammen med Sons of Norway i Nashville 

Søndag 17. mai - Fra Nashville til 
Tupelo, Mississippi 

Organisasjonen Sons of Norway har 

lokalavdelinger i mange amerikanske byer, 
også i Nashville. Vi har tidligere feiret 
Nasjonaldagen sammen med Sons of 
Norway, og vi satser på 17-maifeiring også 

denne gangen.  

Litt senere på dagen forlater vi Nashville 

og kjører landeveien ned mot Elvis’ fødeby, 
Tupelo. På veien er det mulighet for flere 

stopp, bl.a. Rippavilla Plantation sør for 

Nashville,  Loveless Café eller en avstikker 

til U.S. Space & Rocket Center i Huntsville, 
Alabama. Effektiv kjøring, uten avstikkere 

er ca 4 timer. 

I Tupelo sjekker vi inn på hotellet. Om 

kvelden samles de som vil dra ut og spise. Loveless Cafe sør for Nashville

U.S. Space & Rocket Center U.S. Space & Rocket Center



  AMCAR BLUES HIGHWAY TOUR                                                                             14. - 26. MAI 2020

8    

Mandag 18. mai - Fra Tupelo til Jackson

Besøk i Elvis’ barndomshjem. Vi får komme inn i det spede 

huset hvor Elvis ble født og hvor han vokste opp. Vi 
besøker Elvis-museet og kirken hvor Elvis og foreldrene 

gikk hver søndag. Her kan du oppleve gospel fra gamle 

dager. Inne i kirken kan du ”være tilstede” sammen med 

den unge Elvis som opptrer.

Fra Tupelo går ferden videre “deep south” mot Jackson, 
Mississippi. Jackson er kjent for gode blues-klubber, og vi 
har reservert plass for de som vil bli med.  

Familien Presley kjørte 
1939 Plymouth fra Tupelo til Memphis  

Elvis’ barndomshjem i Tupelo

Mississippi er Elvis Country

Blues-klubb i Jackson, Mississippi

Klassisk neon på Mayflower Cafe
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Tirsdag 19. mai - Fra Jackson til New Orleans

Vi sjekker ut fra hotellet i Jackson og fortsetter syd mot 
New Orleans. 

 

Etter innsjekk på hotellet besøker vi legendariske Bourbon 

Street. Stedet er spekket med barer, klubber og 

restauranter. Jazz og blues høres overalt. Få steder er det 
så autentisk som i French Quarter i hjertet av New Orleans. 

Vi drar også til Frenchmen Street, et annet område med 

mye god musikk ikke langt fra Bourbon Street. 

Riverwalk, New Orleans

Mye folk i French Quarter, New Orleans

Biler langs ruten...
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Onsdag 20. mai - 
Oppleve New Orleans

I dag kan du oppleve Steamboat 
Natchez, som tilbyr ekte 

hjuldamper-cruise på Mighty 

Mississippi River. Det blir også 

mulighet for airboat-tur og tur til 
Cities of the Dead, New Orleans’ 
berømte kirkegårder.

New Orleans’ unike kirkegårder

Alligator Bayou Swamp Tour

Canal Street, New Orleans

Gatemusikk i New Orleans
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Lunsj-cruise med Steamboat Natchez på Mississippi-elven

Live musikk på 
Frenchmen Street i New Orleans

Kveldsstemning i New Orleans
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Rosedown Plantation Saint Francisville

Torsdag 21. mai - Fra New Orleans til Natchez 
Vi legger i vei langs the Great River Road, the Old Blues 

Highway, gamle Highway 61. Vi passerer Baton Route og 

følger veien 

som snor seg 

inn og ut 
langs 

Mississippi 
River.

Vi stopper 

bl.a. på en 

plantasje hvor 

vi får 

omvisning før 

vi spiser lunsj 
på en 

tradisjonsrik 

lokal café. 

Blues Highway
US Highway 61, 
eller Blues Highway 

som veien også 

heter, går nord-
syd og følger i stor 

grad Mississippi-
elven nordover fra 

New Orleans ved 

Mexico-gulfen. Highway 61 ender i 
byen Wyoming i Minnesota. Hele 

Blues Highway er 1.400 miles (2.300 

km) lang. Blues Highway består først 
og fremst av søvnige småbyer og 

ensom landevei, men veien går også 

innom fire store byer, New Orleans, 
Memphis, St. Louis og St. Paul, 
tvillingbyen til Minneapolis. 

Vi skal kjøre den delen av Blues 

Highway som har størst musikalsk 

betydning, nemlig strekningen fra 

New Orleans til Memphis. 

Blues Highway har inspirert mange 

låtskrivere og musikere, for 

eksempel Bob Dylan, som gav navnet 
”Highway 61 Revisited” til et av 

albumene sine og til en sang med 

samme navn. Veien har også vært 
inspirasjon og ramme for flere TV-
serier og filmer.   

New Orleans regnes som jazzens 

fødeby og har en rik bluestradisjon. 

Blues fra Mississippi-deltaet spredte 

seg gradvis nordover mot Memphis. 

Utover 40- og 50-tallet fikk denne 

type musikk en enorm popularitet 
langt utover Sydstatene i USA. Langs 

Mississippi-elven har musikken dype 

røtter, og langs Blues Highway kan 

du følge disse røttene i form av 

gammel landevei, innom autentiske 

småsteder og mange såkalte 

rivertowns. Her har tiden stått stille, 
og vi finner ekte musikk, ekte blues, 
gjerne i småkneiper og på 

gatehjørner. Rock anses å ha sitt 
utspring i Memphis, helt vest i staten 

Tennessee.
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Stanton Hall
Stanton Hall er et klassisk 

“Antebellum Home” fra midten av 

det nittende århundre. Huset er 

bygget på 1850-tallet og er i dag et 
National Historic Landmark. 

Stanton Hall var et av stedene 

mange husker fra TV-serien North 

and South (Nord og Syd), med 

Patrick Swayze, Lesley-Anne Down 

og Kristie Alley. Serien gikk på 

norsk TV på 80-tallet og ble meget 
populær. Huset vi skal besøke, ble 

brukt i mange av scenene i TV-
serien. I Nord og Syd het huset 
imidlertid ikke Stanton Hall, men i 
stedet Mont Royal. 

Like bak Stanton Hall ligger en fin 

restaurant som heter Carriage 

House. Her kan de som vil, bli med 

på middag på ekte sørstats-vis. 

Photo: lifelessons web 

Patrick Swayze og Lesley-Anne DownOld Country Store 

The Crossroads i Clarksdale

Mammy's Cupboard Stanton Hall 
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Fredag 22. mai - Fra Natchez til 
Clarksdale
Vi forlater Natchez og følger Blues Highway mot 
Vicksburg. Her tar tar vi en tur innom Biedenharn 

Coca-Cola Museum. Deretter fortsetter vi langs 

den gamle hovedåren videre nordover. 

Highway 61 har flere steder to parallelle løp. Der 

det er mulig, følger vi den gamle traseen. Her 

ligger småsteder få reisende drar innom. Mange 

steder får man følelsen av at tiden nærmest har 

stått stille. Vi finner lokale restauranter, 
landhandlere og selvsagt bluesklubber. 

Vi besøker Mississippi River Museum, The 

Onward Store og Highway 61 Blues Museum i 
Leland. Vi sjekker inn på hotellet i Clarksdale, og 

de som vil, samles for middag og musikk.  

Biedenharn Coca-Cola Museum i Vicksburg

The Onward Store

Ground Zero Blues Club i Clarksdale

Mange klassiske gatescener som denne
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Beale Street, Memphis

Lørdag 23. mai - Fra Clarksdale til 
Memphis

Vi starter dagen 

med en rask 

morgensamling 

før vi forlater 

hotellet og tar en 

tur innom Delta 

Blues Museum. 

Deretter legger vi 
i vei på siste 

etappe mot 
Memphis, 
Tennessee. 

Å komme inn til 
Memphis fra sør, 
langs Highway 

61 slik vi gjør, er 

en opplevelse i seg selv. 

Memphis har mye å by på, og noen vil 
kanskje få med seg f.eks. Gibson Guitar 

Factory  og stedet hvor Martin Luther King 

ble skutt, før vi sjekker inn på hotellet. Om 

kvelden besøker vi legendariske Beale 

Street, hvor vi finner mange kjente 

bluesklubber.

Beale Street, Memphis

25% av artistene innlemmet i Rock 

N Roll Hall of Fame har sitt utspring 

innenfor en radius på 100 miles fra 

Memphis. 
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Sam Phillips’ Sun Studio
Det var i Memphis det hele startet. Sun Studio regnes som 

fødestedet for rock and roll. Dette er stedet hvor bl.a. Jerry 

Lee Lewis, Johnny Cash, Elvis Presley, Carl Perkins, Roy 

Orbison, Charlie Feathers, Ray Harris, Warren Smith og 

Charlie Rich spilte inn sine plater.

Sun Studio på Union Avenue

Søndag 24. mai - Oppleve 
Memphis 

Dagen er avsatt til å oppleve 

byen Memphis med alt den har å 

tilby: Graceland, Sun Studios, 
Memphis Music Hall of Fame, 
Rock N´Soul Museum, Stax 

Museum of American Soul Music 

og Jerry Lee Lewis Café & Honky 

Tonk. 

Vi tar også en tur innom 

Peabody-hotellet hvor endene 

bader i fontenen.

Sam Phillips’ kontor

Sun Studio

Elvis impersonator i Memphis

Jerry Lee Lewis 
Café & Honky Tonk
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Elvis Presley's 
Graceland
Elvis Presley’s hjem 

Graceland er åpent for 

publikum. Du kan bli med 

på omvisning i huset og på 

eiendommen, og du får se 

bilene og Elvis’ gravsted. 

Graceland er en opplevelse 

både for fans og andre 

interesserte. Hovedhuset er 

“urørt”, og fremstår omtrent 
slik det var da Elvis døde i 
1977. 

For noen år siden ble det 
gamle velkomst-senteret 
revet og et helt nytt, større 

Entertainment Complex ble 

bygget. Dette inneholder 

flere nye utstillingshaller og 

utstillingsområder: 
- Presley Motors 

Automobile Museum
- The Entertainer Career 

Museum
- Elvis Discovery Exhibits 

- Airplanes
- Exclusive VIP Exhibits
- Flere restauranter

De som er med på turen, får 

mulighet til å oppleve alt 
dette. 

Klar for omvisning i Elvis’ hjem, Graceland 

Nye Presley Motors Automobile Museum

Det nye Graceland Entertainment Complex huser store utstillinger 
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Mandag 25. mai - Fra Memphis 
til Nashville

Vi kjører fra Memphis til 
Nashville. Det blir mulighet til 
å stoppe på shopping-malls 

underveis, samt på flere store 

truck stops. Mange gjør også 

en stopp på Loretta Lynn 

Ranch i Hurricane Mills. 

Noen vil bruke kvelden til å 

pakke, mens andre tar en siste 

tur på Broadway. Her ligger de 

små musikkbarene tett i tett. 
Alle har live musikk av meget 
høy kvalitet, og de aller fleste 

har gratis adgang. Musikere 

kommer fra hele USA for å 

spille i Nashville, noen for å 

opptre i håp om å bli 
oppdaget, andre for å spille 

inn plate.

Loretta Lynn Ranch

Avstikker til Corvette-museet

Johnny Cash Museum
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Tirsdag 26. mai - 
Hjemreisedag fra 
Nashville

Vi sjekker ut fra 

hotellet og kjører til 
flyplassen. Der leverer 

vi leiebilene og 

sjekker inn. 

Reiseleder er med 

under innsjekk på 

flyplassen. 

Ankomst i Norge er 

27. mai. 

Elvis’ 1960 “Solid Gold Cadillac” på Country Music Hall of Fame i Nashville

Historiske Franklin, Tennessee

Programmet
Programheftet som sendes 

ut like før avreise, har 

veibeskrivelser og GPS-
adresser til hoteller og 

attraksjoner.

Hver morgen møtes vi for 

gjennomgang av dagens 

program. Reiseleder 

kommer med råd og tips.

Noen velger å kjøre 

sammen, mens andre 

kjører på egenhånd. De 

fleste varierer dette litt fra 

dag til dag.

Du velger selv hvor du vil 
stoppe og om du ønsker å 

gjøre ting på egenhånd. 

Siden alle har egen bil, står 

man fritt til å disponere 

tiden som man vil.

De fleste kveldene samles 

de som ønsker å spise 

middag sammen. Også 

dette er frivillig. Bli med de 

kveldene du har lyst. 
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Felles samlinger
De fleste dagene har vi samling om morgenen for 
gjennomgang av dagens program. Her vil 
reisekoordinator komme med råd og tips om attraksjoner 
og severdigheter. Oppmøte er frivillig. Går du glipp av et 
møte, vil du ut fra programheftet likevel finne GPS-
adressen til hovedattraksjonene for dagen, slik at du i 
hovedtrekk vet hvor ting skjer.
Ofte på kveldene samles vi enten i resepsjonen på 
hotellet før avgang til middag eller direkte på 
restauranten. Også oppmøte her er frivillig, og du velger 
selv hvilke kvelder du ønsker å bli med på felles middag 
eller om du ønsker å følge ditt eget opplegg for kvelden. 
I de fleste tilfellene vil det være gangavstand fra hotellet 
til restauranten. Du trenger ikke si fra om du blir med på 
felles middag.
Mange setter pris på friheten til sosialt samvær sammen 
med de andre reisende, samtidig som man kan følge 
egne interesser og gjøre egne oppdagelser underveis. 
Alle har egne leiebiler (2 personer pr. bil), slik at man 
unngår å måtte vente på hverandre. 

Mat
De fleste hoteller har ikke frokostbuffé inkludert i prisen slik vi er vant til fra Norge. 

Noen har såkalt ”continental breakfast”, som ofte består av fremsatt toast, 
frokostblandinger, donuts og kaker. Noen hoteller har frokostrestaurant i samme bygg, 
som drives uavhengig av hotellet. Andre steder har man restaurantkjeder som IHOP, 
Denny’s eller Waffel House i området.
Vi spiser ofte på lokale restaurenter, uten kjedetilknytning. Et restaurantmåltid, en lunsj 
eller middag, koster fra $10 – 15 på rimelige kjederestauranter som Chilli´s og 

Applebees og rundt $20 eller mer for en biff på kjederestauranter som Outback 

Steakhouse og Longhorn Steakhouse. Mat og drikke er generelt billig. Prisen på øl og vin 

er rundt halvparten av prisen i Norge. Påfyll av kaffe og brus er oftest inkludert i prisene. 

På turen vår er Bar-B-Que i ulike former en spesialitet. Det samme er Hot Tamales. 

Hot TamalesMississippi Bar-B-Que
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Pris og påmelding
Turen koster kr 19.990,- pr. person. 

Turpakken inkluderer flybilletter, 
leiebil med fri kilometer og 

forsikring, samt alle hotellnetter. Mat, 
bensin og inngangsbillett til enkelte attraksjoner 

dekkes underveis av den enkelte. Det er lagt opp til at 
to og to deler leiebil og hotellrom. Enerom og egen bil 
kan bestilles mot et tillegg i prisen. For barn og 

tenåringer som deler rom og bil med foreldrene, 
betaler man kun for flybillett pluss et lite tillegg for 

ekstra person(er) på hotellrommet, til sammen kr 

9.990,- pr. barn.

Ved påmelding får du en depositumgiro på kr 2.500,- 

pr. person. Beløpet trekkes fra på sluttfakturaen. 

Sluttfaktura sendes med forfall 4 til 6 uker før avreise. 

Forbehold om pris- og programendringer. 

Påmelding: Hopalong Travel AS, 
tlf 73 43 66 05 eller kjetil@hopalong.no

Informasjon: Hilberg Ove Johansen, 
hilberg@amcar.no, tlf 72 89 60 00      eller 

Kjetil Sveistrup, kjetil@hopalong.no, 

T R A V E L

amcaramcar

Tekst, foto og layout: Kjetil Sveistrupwww.hopalong.no

Blues Highway Tour
Torsdag 14. mai:  Ankomst Nashville, Tennessee
Fredag 15. mai: Nashville, Goodguys-treff
Lørdag 16. mai: Oppleve Nashville, Goodguys-treff
Søndag 17. mai: Kjøre til Tupelo, Mississippi
Mandag 18. mai: Jackson, Mississippi
Tirsdag 19. mai: New Orleans, Louisiana
Onsdag 20. mai: Oppleve New Orleans
Torsdag 21. mai: Natchez, Mississippi
Fredag 22. mai: Clarksdale, Mississippi
Lørdag 23. mai: Memphis, Tennessee
Søndag 24. mai: Memphis, Tennessee
Mandag 25. mai: Nashville, Tennessee
Tirsdag 26. mai: Hjemreisedag
Onsdag 27. mai: Ankomst Norge

Les om en 
tidligere Blues 
Highway-tur i 
AMCAR 
Magazine nr. 
1/2017
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