07. - 17. SEPTEMBER 2018

MEMPHIS - NASHVILLE - SMOKY MOUNTAINS

C O U N T R Y T U R E N

COUNTRYTUREN
USA

U S A
2 0 1 8

PROGRAM

LØRDAG 08. SEPTEMBER
Vi starter etter frokost med en guidet busstur i Memphis. Vi
stopper ved Sun Studio der legender som Elvis, Jonny Cash og
Jerry Lee Lewis spilte inn plater. Gruppa vår får omvising, og vi
kan lytte til flere av innspillingene her.
Bussen tar oss så videre til Graceland. Her får vi omvisning i
huset som Elvis bodde i frem til han døde der i august 1977. På
området kan man også se Elvis sine biler, fly og motorsykler,
samt vandre rundt i de mange suvenir-butikkene som er her.
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SØNDAG 09. SEPTEMBER
Avreise fra hotellet i Memphis etter frokost.
Vi kjører mot Music City, Nashville. På veien stopper vi for lunch*
og besøker Loretta Lynn sin ranch i Hurricane Mills. Her får vi en
omvisning på området som både har museum, Westernby og
suvenirbutikker. Etter besøket på ranchen kjører vi videre til
Nashville.
Bussen tar oss til et sentralt hotell i Nashville som ligger kun få
kvartaler fra hovedgaten Broadway i den pulserende musikkbyen.
De som vil, kan på kvelden bli med reiselederne på Broadway der
honky-tonk barene ligger på rekke og rad.

U S A

På ettermiddagen kjører vi tilbake til hotellet. Vi samles igjen tidlig
på kvelden for fellesmiddag* og konsert på Beale Street.

C O U N T R Y T U R E N

FREDAG 07. SEPTEMBER
Avreise fra Oslo og Stavanger. Vi er i Memphis på
kvelden. Hotellet vi bor på ligger sentralt til i forhold til Beale
Street, så etter innsjekking møtes de som vil i resepsjonen og blir
med reiselederne en tur til den berømte bargaten.

PROGRAM

Vi møtes til lunch* på en restaurant like i nærheten av museet. Vi
har et eget rom til disposisjon der og Bob Saporiti (tidligere sjef i
Warner Brother Music i USA) vil fortelle oss om Nashville og
countrymusikken. Bob har jobbet med mange av de
verdenskjente artistene som Keith Urban, Brad Paisley, Garth
Brooks med flere. Bob er selv artist, så det er ikke usannsynlig at
han har med seg gitaren og spiller noen låter for oss.
Ettermiddagen og kvelden til fri disposisjon.
TIRSDAG 11. SEPTEMBER
Dagen til fri disposisjon.
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Bussen tar oss så tilbake til hotellet der vi får noen timer på
egenhånd.

U S A

ONSDAG 12. SEPTEMBER
Etter frokost samles gruppen i resepsjonen. Bob Saporiti tar oss
med på en busstur til Music Row hvor alle plateselskapene holder
til. Bob forteller om både sin gamle arbeidsplass, Warner Music,
og mange av de andre stedene der. Vi kjører så videre til
utkanten av Nashville for å besøke gravstedet til Johnny & June
Cash. Johnny Cash døde 12.september i 2003, så det vil være
en sterk opplevelse å stå ved graven til the man in black nøyaktig
15 år etter hans død.

C O U N T R Y T U R E N

MANDAG 10. SEPTEMBER
Etter frokost spaserer vi til Country Music Hall of Fame. Her går vi
rundt på museet i vårt eget tempo, leser, lytter og ser opptak fra
verdenskjente artister.

PROGRAM

Bussen tar oss tilbake til hotellet etter showet.
TORSDAG 13. SEPTEMBER
Dagen er til fri disposisjon. Vi anbefaler et besøk på både Johnny
Cash Museum og George Jones Museum. Ønsker du å besøke
Opryland-området der blant annet Willie Nelson museet er, koster
det ca. 25$ med taxi ên vei fra sentrum/hotellet vårt.
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FREDAG 14. SEPTEMBER
Vi forlater Nashville etter frokost og setter kursen mot Smoky
Mountains og den lille sjarmerende byen Gatlinburg. Vi får noen
timer i Gatlinburg til å utforske byen på egenhånd før vi på
ettermiddagen kjører den korte turen til nabobyen Pigeon Forge
for å få med oss det fantastiske showet på Dolly Parton’s Dixie
Stampede. Vi møter opp tidlig for å få med oss pre-showet som
er et forrykende bluegrass-show man ikke må gå glipp av! Det er
også inkludert middag* denne kvelden. Dette er en kveld du sent
vil glemme!

C O U N T R Y T U R E N

På ettermiddagen møtes vi igjen i resepsjonen. Nå står et av
turens mange høydepunkter, konsertene på Grand Ole Opry på
programmet. Det er gjerne et sted mellom 6-9 forskjellige
artister/band som spiller i løpet av kvelden, så her er det bare å
glede seg! Hvem som spiller har så vidt begynt å komme ut:
Chris Janson, Easton Corbin, Sister Hazel. Flere artister
kommer..
Vi har reservert noen av de beste sitteplassene slik at vi får med
oss alt som skjer på scenen.

PROGRAM

Vi møtes på kvelden igjen for et nytt show i countrymusikkens
ånd. Denne kvelden er det Country Tonite Theatre vi har
billetter til. Her vil vi få se et flott to-timers musikalsk show som
flere ganger har blitt kåret til “Best Live Country Show in
America”.

www.country4you.com/countryturen-usa
*Inkludert
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MANDAG 17. SEPTEMBER
Hjemkomst på formiddagen.
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SØNDAG 16. SEPTEMBER
Det er på tide å sette kursen mot Atlanta for hjemreise. Bussen
tar oss fra Gatlinburg over den vakre fjellkjeden Great Smoky
Mountains og inn i staten North Carolina. Vi gjør et lite stopp i
Cherokee for å strekke litt på beina og utforske byen før vi igjen
setter oss på bussen med kurs mot flyplassen i Atlanta.
Flyavgang på ettermiddagen.
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LØRDAG 15. SEPTEMBER
Dagen til fri disposisjon. Noen vil nok ønske å besøke Dolly
Parton sin store fornøyelsespark Dollywood i nabobyen Pigeon
Forge, mens andre kanskje vil få med seg det store årlige am-car
treffet som er der denne helgen. Det er tusenvis av lekre, og
mindre lekre, am-cars stilt opp langs hovedgaten i byen. Dette er
en stor opplevelse for de som elsker amerikanske biler!

