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Selfdrive Leaf Peeping Vermont

Turkode

Destinasjoner

Turen destinasjon

Reisen er levert av

33742

Burlington

Oversikt

USA

Turen starter

Burlington
5 dager

Fra : NOK

Høsten i Vermont, og resten av New England, er et skue uten like, med vakre høstfarger over det hele. Grunnet den spesielle blandingen av
jordsmonn og trær, sol og regn, forandres området til lappeteppe av rødt og gull, lilla og oransje. Bladene begynner å skifte farge fra sent september
nord i Vermont og varer helt til midten av oktober i Connecticut. Tradisjonelt er den beste perioden i Vermont de to første ukene av oktober.

Reiserute
Dag 1: Burlington - Middlebury
Dag 2: Middlebury - Warren
Dag 3: Warren
Dag 4: Warren - Stowe
Dag 5: Stowe - Burlington

Leaf Peeping, Vermont
Høsten i Vermont, og resten av New England, er et skue uten like, med vakre høstfarger
over det hele. Grunnet den spesielle blandingen av jordsmonn og trær, sol og regn,
forandres området til lappeteppe av rødt og gull, lilla og oransje. Bladene begynner å skifte
farge fra sent september nord i Vermont og varer helt til midten av oktober i Connecticut.
Tradisjonelt er den beste perioden i Vermont de to første ukene av oktober.
Dag 1: Burlington - Middlebury
Hent leiebilen og kjør sørover fra Burlington mot Middlebury. Underveis stopp på
Shelburne Farm, som ble bygget som lekegrinden til millionæren William Webb.
Hovedhuset har hele 110 rom. Det er også en samling med gamle hus fra hele New England
på området og disse utgjør the Shelbourne Museum. Selve gården er fortsatt i drift og her
lager de både smør og ost, og de besøkende kan også får med seg spinning av ull. Ta også
turen innom Vermont Teddy Bear Company hvor det er mulighet for å dekorere og fylle
"nyfødte" bjørner. Vermont Wildﬂower Farm ved Charlotte er også vel verdt et besøk.
Dag 2: Middlebury - Warren
Middlebury er mest kjent for sitt college som ble stiftet i 1800. Her ﬁnnes også Vermont
State Craft Center. Videre mot Warren kommer man til byen Ripton hvor poeten Robert
Frost tilbrakte hver sommer i 23 år. Her kan man gå the Robert Frost Trail. En tur på to
kilometer dekorert med plansjer med noen av hans mest kjente sitater. Naturen her er et
ﬂott skue om høsten!
Dag 3: Warren
Området her er perfekt for utﬂukter for å se på alle fargene som naturen kommer med på
denne årstiden. Dersom man ønsker å se det hele fra hesteryggen, er det også mulig på
Vermont Icelandic Horse Farm.
Dag 4: Warren - Stowe
På veien til Stowe er det obligatorisk med et stopp på Ben and Jerry's fabrikken! Her får
man se hvordan de lager alle sine verdenskjente smaker og det er selvsagt mulig med
smaksprøver av helt fersk is. I Stowe kan man ta en gondoltur opp på toppen av Mount Mansﬁeld, det høyeste ellet i Vermont. Og på veien får
man selvsagt fantastisk utsikt over det fargerike lappeteppet som naturen kan være. Trapp Family Lodge ligger i nærheten av Stowe. Stedet er
bygget av familien fra den ekte Sound of Music og her er det mulig å spise autentiske Østeriske wienerbrød.
Dag 5: Stowe - Burlington
Kjør den 58 km lange veien tilbake til Burlington.

Viktig Informasjon

Pakken inkluderer:
Leiebil i 5 dager
4 netter på utvalgte B&B med mye sjarm
To frokoster
Pakken inkluderer ikke:
Tips
Reise- og avbestillingsforsikring
Fly til/fra USA (Burlington, VT) - spør oss om tilbud evt.
Flyskatter

Annen nytting reiseinformasjon:
Beste tid for reisemålet: Høst (september & oktober)
Visum: Skandinaviske statsborgere trenger ikke visum til USA, så lenge man ikke skal oppholde seg i landet mer enn 90 dager. Det man trenger er å
registrere seg elektronisk på forhånd, ESTA. Dette må gjøres minimum tre dager før avreise til USA. ESTA

Priser / Datoer

Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en
evt. avbestilling av reisen
Tilgjengelige datoer

Pris (1 voksen)

Pris (1 barn)

Status reise

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i
7 dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling
er mottatt.

