Vi har de siste 11 årene hatt vellykkede venneturer til USA for de med interesse for
romfart, luftfart og astronomi. Med oss på turene er også romfartsekspert Erik
Tandberg, som underveis holder aktuelle foredrag.
I høstferien i år vil vi blant annet besøke Neil Armstrong Air & Space Museum, NASA’s Glenn Research
Center, NASA’s Goddard Space Flight Center og ulike luftfart og romfartsmuseer som markerer at det i år er 50
år siden Apollo 11’s historiske månelanding. Ved alle disse museene vil Erik Tandberg ta oss med gjennom luft
og romfartshistorien, holde foredraget «Veien til Månen» og om mulig gi oss et innblikk inn i fremtiden.
Vi skal kjøre 250 mil igjennom 9 delstater med et stopp i Canada. Foruten våre besøk relatert til romfart og
luftfart, vil vi også ta oss tid til litt amerikansk kultur, historie og natur. Det betyr besøk ved Museum of Science
i Chicago, Rock n’ Roll Hall of Fame i Cleveland, de mektige Niagarafallene i Ontario, Canada , se Times
Square, Ground Zero og Frihetsgudinnen i New York samt Det Hvite Hus og Capitol Hill i Washington DC.
Vi håper igjen at både nye og gamle deltakere har lyst til å være med oss på nok en sosial og informativ reise
langs den amerikanske landeveien i høstferien 2019.

Midlertidig program med forbehold om endringer i besøk og pris;
Fre. 27. sept.
Lør. 28. sept.

Søn. 29. sept.

Man. 30. sept

Tirs. 1. okt.
Ons. 2. okt

Tors. 3. okt.
Fre. 4. okt.

Lør. 5. okt.

Søn. 6. okt.

Man. 7. okt.

Tirs. 8. okt.

Morgen
Ettermiddag
Formiddag
Ettermiddag
Morgen
Hel dag
Aften
Formiddag
Ettermiddag
Aften
Formiddag
Ettermiddag
Formiddag
Ettermiddag
Hel dag
Formiddag
Ettermiddag
Aften
Hel dag

Morgen
Ettermiddag
Aften
Hel dag

Morgen
Ettermiddag

Avreise Oslo Lufthavn med ankomst i Chicago
Presentasjon av deltakere og fellesmiddag
Fri avbenyttelse for å se Chicago med bl.a. Adler Planetarium, Museum of
Science and Industry
Kjøre mot Dayton, Ohio
Foredrag med Erik Tandberg på hotellet
Besøke National Museum of the U.S. Air Force på Wright Patterson Air Force
Base med guidede omvisninger
Foredrag med Erik Tandberg
Besøke National Museum of the U.S. Air Force på Wright Patterson Air Force
Base som har verdens største og eldste utstilling av militære fly
Besøke Neil Armstrong Air and Space Museum
Kjøre til Mansfield for overnatting
Besøk ved NASA Glenn Research Center
Besøke International Women's Air & Space Museum
Fri avbenyttelse for å se Cleveland med bl.a. Rock n’ Roll Hall of Fame,
Cleveland Museum of Art, Lake View Cemetery
Kjøre til Canada og oppleve de mektige og verdenskjente Niagarafallene
Kjøre til New York City med interessante stopp på veien
Besøke Intrepid Air and Space Museum og Hayden Planetarium
Besøke Cradle of Aviation Museum
Foredrag med Erik Tandberg
Vi starter dagen med en Manhatten Island båtcruise for de som ønkser dette.
I løpet av dagen vil vi ha sett de mest kjente turistattraksjoner som bl.a. Times
Square, Broadway, Empire State Buildning, Frihetsstatuen og Brooklyn Bridge
Kjøre til Washington DC
Besøke Udvar Hazy Air and Space Museum hvor vi blant annet får se SR-71,
Enola Gay, romfergen Discovery
Foredrag med Erik Tandberg
Besøk ved Smithsonian Air and Space Museum og evt. andre aktuelle museer
som International Spy Museum, American Art Museum etc. I tillegg vil vi se
det Hvite Hus, Washington Monumentet, Capitol Hill med mer.
Besøk ved NASA Goddard Space Flight Center
Hjemreise fra Washington DC

Priser fra 23450,- per person
Turen vil ha to opsjoner, hvorpå den ene har hjemreise fra New York den 6. oktober og den andre har hjemreise fra
Washington DC den 8. oktober 2019.

Opsjon 1:
Fredag den 27. september til søndag 6. oktober (Chicago, IL til New York)
Pris per person om to deler dobbeltrom vil være ca. 23450,Pris per person i enkeltrom vil være ca. 27650,Opsjon 2:
Fredag den 27. september til søndag 8. oktober (Chicago, IL til Washington DC)
Pris per person om to deler dobbeltrom vil være ca. 25500,Pris per person i enkeltrom vil være ca. 29750,-

Inkludert i prisen:
- Flybilletter
- Alle overnattinger på hotell
- Leiebiler
- Frokost alle dager
- Inngangsbilletter ved utvalgte museer som nevnt i programmet
Ikke inkludert i prisen:
- Evt. taxi på egen hånd
- Øvrige inngangsbilletter til attraksjoner, museer o.l
- Ekstra utgifter relatert til leiebilene (f.eks. bensin, bomring og parkering)
- Lunch og middag
- Innreisevisum og reiseforsikring

Maks 25 ledige plasser hvor førstemann til mølla gjelder

Påmelding for årets tur er senest 31. mai 2019

Innbetaling av depositum på kroner 4000,- ved påmelding med innbetaling av restsum den 30. juni
Send en epost for påmelding til: thomas@asteroidtravel.com
Thomas Skauen
Per Arne Andersen
Ole Emil Holth
Erik Tandberg

47955045
91822838
90090198
22511833

thomas@asteroidtravel.com
anderse@online.no
ole@packard.no
erik.tandberg@spacecentre.no

Vi er ingen reisearrangør, men gjør dette som en ren hobby. Derfor er all påmelding bindende, og det er ingen mulighet
for refusjon av innbetalt sum. Les mer om hvem vi er og se bilder og film fra tidligere turer på vår hjemmeside
www.asteroidtravel.com
Alle deltakere må ha gyldig reiseforsikring. Ved sykdom med legeerklæring gjelder refusjon av flybillett og hotell igjennom
egen reiseforsikring.

