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BALTIMORE, Maryland
Baltimore er staten Marylands største by. Byen er en blanding af moderne og historisk med forskellige nabolag 
med hver sit præg. Især områderne Inner Harbor og Federal Hill er værd at besøge. I Inner Harbor er det gamle 
havneområde blevet omdannet til en park omkranset af moderne bygninger. Der er en del gode restauranter, som 
naturligvis har speciale i alt godt fra havet. Vil man gerne se havdyr uden at spise dem, ligger National Aquarium 
her med mere end 16.000 dyr fra kæmpe havskildpadder og hajer til små sardiner. 

Federal Hill er et ”historisk” kvarter præget af mange butikker, cafeer og restauranter og et stigende antal mikro-
bryggerier. Fra toppen af bakken er der udsigt over havnen og en stor del af byen. Der er enkelte bygninger med 
historisk betydning, blandt andet forfatteren Edgar Alan Poes hus. Lidt uden for byen ligger Fort McHenry National 
Monument. Fortet var i 1812 det vigtigste forsvarsværk for Baltimore i krigen mod englænderne og er ganske 
velbevaret.

Sammenfattet er Baltimore først og fremmest lig med hygge, god mad og drikke.

PROGRAM

Torsdag den 31. oktober 2019
Kl. 12.50 Afrejse fra København Lufthavn med British Airways 
  Flyskifte i London
Kl. 19.45 Ankomst Baltimore Lufthavn
  Fælles bustransport til hotellet 

Fredag den 01. november 2019

Kl. 08.00 Morgenmad på hotellet 
  Dagen til fri disposition
Kl. 19.30 Vi planlægger at se en High School kamp i Baltimore

Lørdag den 02. november 2019

Kl. 08.00 Morgenmad på hotellet
Kl. 09.00 Afgang med bus fra hotellet til Capital One Field at Maryland Stadium
Kl. 12.00 Maryland Terrapins vs. Michigan Wolverines
  Efter kampen kører vi tilbage til hotellet



H o l s t e b r o  R e j s e C e n t e r

Søndag den 03. november 2019

Kl. 08.00 Morgenmad på hotellet
  Fælles afgang til fods fra hotellet til M&T Bank Stadium Baltimore - tidspunkt aftales 
Kl. 20.20 Baltimore Ravens vs. New England Patriots

Mandag den 04. november 2019

Kl. 08.00 Morgenmad på hotellet
  Heldagsudflugt til Washington DC. Vi tager toget og bruger hele dagen til at kigge på 
  byen med DC hop-on-hop-off Old town Trolley Tour. Vi kører tilbage til Baltimore først
  på aftenen og arrangerer fællesmiddag 

Tirsdag den 04. november 2019

Kl. 08.00 Morgenmad på hotellet
Kl. 12.00 Check ud fra hotellet
  Dagen er til egen disposition
Kl. 16.40 Afgang fra hotellet til Baltimore Lufthavn
Kl. 20.40 Afgang fra Baltimore Lufthavn

Onsdag den 05. november 2016

  Flyskift om morgenen i London
Kl. 14.15 Ankomst til København Lufthavn

Washington DC

USA’s forbundshovedstad Washington DC er absolut et besøg værd.  

Man skal selvfølgelig se de kendte bygninger og monumenter fra Det Hvide Hus, Capitol og The National 
Mall med blandt andet Washington og Jefferson monumenterne. Området omkring National Mall byder også 
på en lang række museer, hvor nok især Air & Space Museum med blandt andet sten fra månen og et  
månelandingsfartøj er imponerende; men der er museer for næsten enhver interesse og smag.  
 
Bevæger man sig lidt længere, er den ældste bydel Georgetown en livlig universitetsby med cafeer og barer. 
Det er også i Georgetown, man finder den største koncentration af kunstgallerier.  
 
Uden for selve byen i Arlington finder man krigskirkegården af samme navn. Der er mange imponerende 
mindesmærker, og det er der, man finder den myrdede præsident John F. Kennedys grav med den evige 
flamme.  

Den bedste måde at få et indtryk af byen på, er at tage en Hop-on Hop-Off tur. Så kommer man rundt og  
kan stå af og på der, hvor man synes, det er interessant.



 
GARTNERIVEJ 11  7500 HOLSTEBRO  TLF. 96 10 10 51  HOLSTEBROREJSECENTER.DK

Days Inn By Wyndham Baltimore Inner Harbor

Dette hotel ligger i Downtown Baltimore, kun 15 minutters gang fra  
Oriole Park at Camden Yards, Walters Art Museum og  
National Aquarium in Baltimore. Derudover ligger M&T Bank Stadium  
og Washington-mindesmærket ca. 2 km derfra.

Der er fem minutters gang til både Convention Center Station  
og University Center-Baltimore Street Station.
Overnatningsstedet er røgfrit og har en restaurant, en udendørs pool  
og et fitnesscenter. Gæster tilbydes gratis Wi-Fi på fællesarealer.  
Andre faciliteter inkluderer en bar/lounge, en kaffebar/café og  
selvstændig parkering. Alle værelser har køleskabe, mikrobølgeovne,  
gratis Wi-Fi og fladskærms-tv med satellitkanaler. Gæster kan  
desuden nyde godt af faciliteter såsom kaffemaskiner, hårtørrer  
og pengeskab med plads til bærbar computer.

Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr. 11.490,-

Prisen inkluderer:

• Flyrejsen, København til Baltimore, tur/retur med British Airways inkl. alle skatter og afgifter
• 1 stk. indskrevet bagage max 23 kg pr. person & 1 stk. håndbagage max 23 kg pr. person   
• 5 overnatninger i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad
• Bus fra lufthavnen til hotellet tur/retur
• Bus fra hotellet til Capital One Field at Maryland Stadium tur/retur 
• EU-Ansvarsrisiko og Rejsegarantifonden
• Heldagsudflugt til Washington inkl. Old Town Trolley Tour Gold Pass
• Entrebilletter til de nævnte fodboldkampe
• Afskedsmiddag mandag aften
• Rejseleder fra DAFF

Prisen inkluderer ikke:

• Enkeltværelsestillæg pris pr. person kr. 1.500,-
• Forhåndsgodkendelse til USA (ESTA) 
• Sygdomsafbestillingsforsikring / rejseforsikring
• Ydelser, som ikke er nævnt i programmet

Alle tider i programmet er lokaltider og turen gennemføres ved minimum 20 deltagere

Rejsen bestilles på: holstebrorejsecenter.dk

M&T Bank Stadium 

Maryland Stadium 


