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Måndag 14 oktober 
 
Avresa från Stockholm/Arlanda med SAS direkt till Newark, pass- och tullkontroll sker på 
Newark innan resan går vidare med United. Vid ankomsten till New Orleans möter svensk 
reseledare upp och transfer sker i reserverad buss till centrala New Orleans. Incheckning på 
förstaklass Bourbon Orleans Hotel med optimalt läge mitt i French Quarter. 
 

Tisdag 15 oktober  
 
Orienteringspromenad i French Quarter där ni får en uppfattning om hur stadsdelen är 
uppbyggd. Ni ser de vackra husen och fasaderna med sina berömda balkonger, Ursuline 
Convent,  French Market, The Mint, Mississippi River och praktfulla Jackson Square med St 
Louis Cathedral. Eftermiddagen fri för att på egen hand strosa runt och insupa atmosfären.   
 

Onsdag 16 oktober    
På förmiddagen promenerar Bosse Scherman med er till de berömda jazzställena i New 
Orleans. Ni får kunskap om var jazzen spelas och dess historia, Frenchmen Street, Bourbon 
Street, Preservation Hall, Palm Court, Snug Harbor, Spotted Cat är några av dessa. 
Eftermiddagen till eget förfogande för att koppla av eller besöka sevärdheter. På kvällen går 
vi gemensamt till Palm Court Jazz Café för att njuta av god mat och musik. 
 

Torsdag 17 oktober  
 
Idag blir det besök i historiska Armstrong Park med statyn av Louis Armstrong samt berömda 
slavarnas Congo Square, det enda stället slavarna fick träffas och dansa i hela New Orleans. 
Därefter besöker vi stadsdelen Tremé med Backstreet Cultural Museum där grundaren 
Sylvester Francis berättar om Mardi Gras Indians, Second Line och Jazz Funerals. St Augustines 
katolska kyrka alldeles bredvid museét visar upp den okända slavens grav. I denna kyrka hålls 
ofta jazz gudstjänster varje söndag. Eftermiddagen fri för egna strövtåg. 

 
Fredag 18 oktober  
 
Efter frukost tar vi oss med spårvagn upp till gröna City Park där vi vandrar längs Bayou St 
John ser på Duell-ekarna och besöker den vackra skulpturträdgården med många kända 
verk. NOMA New Orleans Museum of Art ligger bredvid och är mycket omfattande och 
sevärt. Museet har ett trevligt café där man kan fika samt en fin souvenirbutik att fynda i. 
Eftermiddagen fri för egen sightseeing i denna fascinerande och levande stad!  
 
Lördag 19 oktober – Söndag 20 oktober 
 
Upplev New Orleans på egen hand, vi hjälper gärna till att boka en jazzkryssning på Mississippi 
med hjulångarna Creole Queen eller Natchez. De vackra antikvitetsaffärerna och 
konstaffärerna på Royal Street lockar också till besök. 
Handla kryddor är ett måste i New Orleans och vi rekommenderar även en kaffe med Beignets på 
berömda Café du Monde vid Jackson Square. New Orleans är berömt för sin goda mat och flera 
restauranger finns att välja på, ostron på Acme eller cajun på Mulates – allt finns! 

 

Måndag 21 oktober    
Heldagstur till träskområdena och en riktig Swamp Tour där ni åker båt ut och ser alligatorer 
och andra vilda djur. Därefter fortsätter ni till Evergreen Plantation, en av de vackraste och 
mest historiska platserna där ni får lära er allt om hur livet var och om slavarnas förhållande. 
Lunchen intas på plantagen och ni får smaka lokala rätter. Turen kostar USD 160 per person 
och förhandsanmälning krävs (minimum 20 personer för att turen skall genomföras). 
På denna tur får ni uppleva hur det ser ut utanför New Orleans, se landsbygden och vår 
svenska lokalguide Monica Fisher berättar allt om livet före och efter orkanen Katrina. 



 
Tisdag 22 oktober  
 
Efter frukost tar Bosse Scherman St Charles spårvagnen till Tulane University och besöker 
Hogan Jazz Archives med de jazzhistoriskt intresserade i gruppen. Här får ni höra mycket om 
New Orleans artister. En donation bör ges till arkivet som tack för trevlig information.  
De som inte är med till arkivet samlas i hotellobbyn kl. 12.30 för att med färdledare ta 
spårvagnen och möta upp vid The Rink. Besök på berömda Lafayette Cemetery och Garden 
District där vackra hus beses. Eftermiddagen avslutas på den skandinaviska sjömanskyrkan 
med våfflor och kaffe där musikern Lars Edegran berättar om sitt liv i jazzens USA och 
framförallt New Orleans och givetvis spelar piano för er. 
 

Onsdag 23 oktober   
 
Efter frukost transfer i reserverad buss till Louis Armstrong flygplatsen. Incheckning på United 
Airlines och avresa till Newark där ni byter till SAS mot Stockholm. Tid finns för shopping på 
flygplatsen. Alternativt hemresa med British Airways via London. 
 

Torsdag 24 oktober 
 

Ankomst till Stockholm/Arlanda på morgonen där resan avslutas. 



 

RESEFAKTA    

Datum: 14 - 24 oktober 2019 
Grundpris per person: SEK 29 600  

Enkelrumstillägg: SEK 13 800  
Minimum antal: 20 personer  

 

I grundpriset ingår: 
 
   - Flygresa Stockholm – New Orleans t/r med reguljärflyg SAS/United alternativt 
                British Airways i ekonomiklass  
   - Reserverad sittplats på alla sträckor 
   - Ett incheckat bagage max 23 kg + 1 handbagage max 8 kg 
   - Samtliga flygskatter (f n Sek 3699 per person) 
   - Del i dubbelrum 9 nätter på förstaklass Bourbon Orleans Hotel 
   - Amerikansk frukostbuffé varje morgon 
   - Samtliga lokala skatter (15,75 %) och avgifter  

- Transfer flygplatsen hotellet t/r i reserverad buss 
- Informationsträff i Stockholm före avresan 
- Orienteringspromenad i French Quarter 
- Promenad i New Orleans jazzkvarter med Bosse Scherman 
- Kulturdag i City Park med NOMA Museum och Skulpturparken (entré USD 8) 
- Backstreet Cultural Museum Mardi Gras Indians/Second Line (entré USD 10)  
- Storyville med Congo Square och Armstrong Park  
- Garden District med Lafayette Cemetery 
- Musikträff med Lars Edegran som spelar och berättar om sitt liv i New Orleans 

 (Kaffe med våfflor på skandinaviska kyrkan kostar US 10 per person)  
- New Orleans-karta 
- Jazzguidning av Bosse Scherman 
- Lokalguidning av Monica Fisher (svenska)  
- Teknisk färdledning av Marianne Svensson The Travel Gallery AB 

 
Heldagsutfärd till plantagen Oak Alley samt båttur i The Swamps med alligatorer och 
andra djur. Monica Fisher guidar, reserverad buss inkl. lunch USD 160 per person. Betalas på 
plats kontant till lokalguiden Monica Fisher. Anmäl ert deltagande vid bokningen. 

 
 
 

FLYGTIDER 
 
 
SAS OCH UNITED  
 
Måndag 14 oktober  Stockholm/Arlanda - Newark 12.25– 14.55 
 Newark - New Orleans 18.35– 21.00 

Onsdag 23 oktober New Orleans - Newark  11.07– 15.10  
 Newark – Stockholm/Arlanda 17.20– 07.15  



 

HOTELL 
 

BOURBON ORLEANS HOTEL****  
Optimalt läge i centrum av French Quarter bara ett par minuter från festivalens 
huvudscen på anrika Jackson Square. Alla rum med bad/dusch, wc, hårtork, radio, 
telefon, platt-TV, luftkonditionering, gratis wifi, en flaska vatten per person och dag, 
kaffe/tekokare, kylskåp. Hotellet har restaurang samt bar med jazzmusik och klassiska 
cocktails, pool med solstolar, handdukar finns tillhanda. 
 

www.bourbonorleans.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtliga priser är baserade på nu giltiga tariffer, bestämmelser och valutakurser. Vi reserverar 
oss för eventuella förändringar av dessa. För resevillkor se www.travelgallery.se. Vi följer 
Svenska Resebyrå Föreningens regler och anvisningar. Lagstadgad resegaranti ställd till 
Kammarkollegiet. Deltagarna är själva ansvariga för att inneha korrekta pass/resedokument 
samt försäkringar. 
 

 
Särskilda avbokningsregler, som ersätter allmänna villkor, gäller för denna resa: 

 

Avbokning mer än 60 dagar innan avresa – 25 % avgift + expeditionsavgift Sek 200/person 
Avbokning mer än 30 dagar innan avresa – 50 % avgift + expeditionsavgift Sek 200/person 
Avbokning mindre än 30 dagar innan avresa - 100 % + expeditionsavgift Sek 200/person 
 
Bokningar tas emot i datumordning till mail: res@travelgallery.se begränsat antal platser!! 
Sista anmälningsdatum 31/3-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Travel Gallery AB  Registered in Sweden:  556519-2795 
Björkhult 2160   Authorized IATA agent: 80-2 1023 3 
S-28070 Lönsboda  Member of:   SITE  and PATA  
SWEDEN 
Phone: +46 40 93 17 70 
Mail: res@travelgallery.se 
Web: www.travelgallery.se   


