
Rejser
Lørdag
den 27. januar 2018

ANNONCE

Rundrejser med dansk rejseleder
albatros-travel.dk  •  36 98 98 98

Mød Bu� alo Bill, Calami�  Jane og 
nybyggerne i ånden i USA’s storslåede
nationalparker

Vi besøger even� rlige nationalparker og ikoniske 
byer i staterne Californien, Arizona, Utah og Nevada. 
Her tager vi på opdagelse i bl.a. Yosemite, Zion, 
Monument Valley, Antelope Canyon, Bryce Canyon 
og Grand Canyon. Storbystemning får vi i Los Angeles, 
kasinobyen Las Vegas og San Francisco inkl. besøg 
på det berømte fængsel Alcatraz. 

Dagsprogram  
1 Kbh. – San Francisco. 2 San Francisco. Byrundtur, 
Golden Gate Bridge og Alcatraz. 3 San Francisco – 17-
Mile Drive - Monterey – Carmel – Santa Maria. 4 Santa 
Maria – Solvang – Santa Barbara - Get�  Center/Villa i Los 
Angeles. 5 Los Angeles. Byrundtur, Venice Beach og Santa 
Monica.6 Los Angeles – Calico – Laughlin. 7 Laughlin, 
Route 66 og Grand Canyon. 8 Tuba Ci� , Monument Valley, 

Lake Powell og Page. 9 Page, Antelope Canyon og Bryce 
Nationalpark. 10 Bryce Canyon – Zion Nationalpark – 
Las Vegas by Night. 11 Las Vegas. Hoover-dæmningen 
og tid på egen hånd. 12 Death Valley og Tulare. 13 Tulare 
– Yosemite Nationalpark – Manteca. 14 Manteca – 
Sausalito og � y fra San Francisco. 15 Ankomst til Kbh.

Afrejse fx 11/5, 20/7, 11/9 og 24/8 2018 

Fra kr.  19.998,-
Se flere afrejser på hjemmesiden. 

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder • Fly Kbh. – San Francisco t/r 
• Ud� ugter jf. program • Indkvartering på gode 
hoteller i delt dobbeltværelse • Morgenmad dagligt 
(morgenmaden vil enten være amerikansk morgenmad 
eller den mere beskedne, såkaldte continental breakfast) 
• Besøg på Alcatraz (værdi USD 37,25) 
• Skatter og afgi� er

Det Vilde Vesten | Med dansk rejseleder, 15 dage
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Ved bestilling, oplys 
venligst annoncekode: 

JP

Inkl. Grand Canyon

Vælg dit 
eget
even� r i 

USA

Hjemsted for ikoniske 
skylines, enorme 

nationalparker, palme-
klædte sandstrande 

og endeløse lige veje. 
I USA kan du vælge dit 

eget eventyr.

På mange af vores 
rejser til USA kan du 

flyve fra både Billund, 
Aalborg og København.

Gæsternes 
vurdering

4,6 ud af  
5 stjerner



På Lolland-Falster kan du både
opleve kunst på museet, i naturen
og i en nedlagt sukkerfabrik. 
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clublasanta.dk
tlf. 76 500 400

Rejs billigt i
juni og august 

Priser fra kr.

       3.995,-

Fra hvalsafari til storbykultur 
På sporet af hvalfangernes Massachusetts, immigranternes New York
og rockpionererne i1990’ernes Seattle. USA-tema fra side 14

Det er højsæson for karneval lige
nu, og vi viser vej til vinterens 10 
vildeste fester over hele verden. 

Side 18

På Kreta gemmer bjergene på 
særlige oplevelser med mytologiske
huler og historiske landsbyer.

Side 4
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I
dag er fi��skeriet ikke, hvad det har været ud
for de to små øer Martha’s Vineyard og Nan-
tucket. Hvalfangsten er stoppet, og i stedet
tjener beboerne nu penge på at tage turister
med ud og se på de prægtige væsner, når de
rejser sig fra havets dyb. I dag er en stor del
af befolkningen i Massachusetts sydøstlige

kystområder beskæftiget med turismeerhvervet
eller med at servicere de mange velhavende
mennesker, som har bygget enorme sommerpa-
læer i området. 

Samtidig strømmer udenlandske turister til for
at bade, se på fyrtårne og ikke mindst for at bo på
et rigtigt New England-bed & breakfast. Alene på
Nantucket stiger antallet af øboer om sommeren
fra ca. 8.000 til 50.000. Og at Nantucket og Mar-
tha’s Vineyard ikke er for fattigrøve, vidner en
undersøgelse i Forbes Magazine om. Her beskri-
ves det, at Nantucket er det postnummer i hele
Massachusetts med den gennemsnitligt højeste
ejendomsværdi. Det smukke område er ideelt for
berømthederne, idet det kun ligger omkring 250
km nord for New York City.

Historisk har øerne en helt særlig plads i for-
tællingen om europæernes ankomst til Amerika.
Det var sammen med halvøen Cape Cod nogle af
de første steder ved den amerikanske østkyst,
hvor europæerne slog sig ned i 1600-tallet, og
beboelserne på Nantucket og Martha’s Vineyard
blev grundlagt i henholdsvis 1641 og 1642. I
mange år levede den nye befolkning på kontinen-
tet af skaldyrsfi��skeri, torskefi��skeri og ikke mindst
hvalfangst. Det betød, at havet omkring de to øer
sidst i 1800-tallet var det næsttravleste farvand
efter Den Engelske Kanal.

Martha’s Vineyard 
Dette er stedet, som jetsettet og fi��lmstjernerne
valfarter til i deres privatfl��y, når New York City
og Bostons bilos bliver for meget. Sommerhuse –
eller snarere sommerpalæer – løber let op i 10
mio. kr. med udsigt til havet og West Chop-fyr-
tårnet samt direkte adgang til strande som Joseph
Sylvia State Beach. Hvis man da ikke har sin egen
private. Kendte som Bill Clinton, David Letter-
man, Carly Simon og Meg Ryan ejer alle huse på
øen.

Den mest charmerende landsby på øen – og
den som virker mest uspoleret – er den lille hav-
neby Edgartown, et gammelt hvalfangersted. Her
ligger de tidligere hvalfanger- og kaptajnshuse fra
1700- og 1800-tallet side om side som indbegrebet
af New England-idyl med alt i hvidt. På havnen
vugger lystyachterne i takt, mens de rige og
smukke skuer ud over Atlanterhavet. Edgartown
lugter mere af klasse med eksklusive butikker og
virker mindre turistet end de to andre færgebyer,
Vineyard Haven og Oak Bluffs. Begge byer har
dog også charme. Se f.eks. Oak Bluffs godt tusind
victorianske træhuse, der er malet i alle regnbu-
ens farver. 

Nantucket
Godt nok fylder den 20 km lange og 5 km brede ø
Nantucket ikke meget på landkortet, og godt nok
kaldes den Fog Island, fordi den ofte er indhyllet i
tåge. Men man skal ikke lade sig narre – selv om
her hverken er trafi��klys, neonskilte eller fastfood-
kæder, er den lille Atlanterhavsø et luksusparadis
for turister. Nantucket by lokker med gamle hval-
fangerhuse, bed & breakfasts, caféer, eksklusive

butikker, brostensbelagte gader og få biler, hvil-
ket i sig selv er et særsyn i USA. Brant Point-fyr-
tårnet lyser mod den blå himmel og ind over
Nantucket by og havnen med de riges luksus-
yachter. Mange velhavende fra Boston-området
har nemlig sommerhus på Nantucket. Meget
mere mondænt og hyggeligt på én gang bliver det
ikke i USA end her, hvor øen rummer en af de
største koncentrationer af huse dateret til før
Den Amerikanske Borgerkrigs hærgen.

Nantucket by var i gamle dage kendt som hval-
fangernes hovedstad. De havde deres storhedstid
fra 1750 og 100 år frem. Ofte var fangerne væk i
op til fem år ad gangen, nogle gange så langt væk
som Det Japanske Hav. Hvalfangerne gik efter
hvalolien, som blev brugt til olielamper og til at
lave stearinlys af. På bistroen Brotherhood of
Thieves kan man fornemme lidt af fortidens
stemning. Det er som at træde ind i en hemmelig
hule, hvor hvalfangere holdt til i sin tid. I dag er
det dog ikke længere hvalfangere, som sidder i
baren, men de lokale, der hænger ud og nyder
ostetallerkener, hummer-bisque med sherry og
sublime sandwicher.

Man kan også selv opleve de enorme dyr på en
hvalsafari, og man skal ikke langt ud, førend man
kan være heldig at se en pukkelhval rejser sig fra
havet. Når det kæmpemæssige, sorte pattedyr
igen rammer havoverfl��aden, giver det et enormt
plask. De lokale er ikke i tvivl om, at det er her i
området, at man har størst chance for at spotte
fi��nhvaler, grindehvaler, pukkelhvaler, vågehvaler
og nordkapere, ligesom der også er gode mulig-
heder for at se stimer af delfi��ner danse hen over
bølgerne.

Fyrtårnet ved Edgartown på Martha's Vineyard viser sejlerne vej gennem den smalle indsejling til havnen. Foto: Getty Images

Massachusetts

Kom med til hvalfangernes øer
Velhavere og kendisser fra Boston og New York Citys jetset er gennem tiderne valfartet
til de små øer ud for det sydøstlige Massachusetts for at nyde livet ved Atlanterhavet. 
LOUISE KASTRUP SCHEIBEL | rejseredaktionen@jp.dk

VÆRD AT VIDE
Martha’s Vineyard
mvol.com
Færge: The Steamship
Authority. 
steamshipauthority.com 

Nantucket Island
nantucketonline.com og
nantucket.net
Færge: The Steamship
Authority. 
steamshipauthority.com 

LOUISE KASTRUP
SCHEIBEL

er forfatter til Turen går
til Nordøstlige USA .
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FORKÆLELSE, 
GRÆSK Ø-IDYL 
OG NY ENERGI

Jo mere vi gør vores ting, jo mere kan du gøre din

BESTIL FERIEN PÅ 
SPIES.DK ELLER 70 10 42 00

Det græske øhav bugner af små steder, 
hvor du aldrig har langt til opdagelser, 
strand og lokal atmosfære, og når du 
først har fundet din egen favorit, vil 
du ikke ønske dig noget andet sted 
hen i verden. Så uanset om du vil spise 
himmelsk, vandre i naturen eller bare 
slappe af ved poolen, har Spies en ø, der 
passer til dig - og vi sørger for hoteller, 
hvor der ikke er gået på kompromis med 
detaljerne. For hvis forkælelse er din 
ting, så er skønne voksenhoteller vores.

Rhodos
Sunprime 
Miramare Beach, kat. 4+
AFREJSE F.EKS. 5/8 FRA BILLUND

1 UGE 6.999,-

CAPE COD

Den nærtliggende halvø Cape Cod på Massachusetts’
kyst rummer også en række spændende oplevelser,
bl.a. naturområdet Cape Cod National Seashore
(nps.gov/caco) og Kennedy-museet The John F. Ken-
nedy Hyannis Museum (jfkhyannismuseum.org).

I havnebyerne kan man se fi��skerne lande dagens
fangster, før de sælges videre til øernes mange fi��ske-
restauranter. Foto: Getty Images

På Circuit Avenue i Oak Bluffs på Martha’s Vineyard shopper de velhavende som-
mergæster i strøgets mange butikker. Foto: Getty Images

I dag er det ikke længere hvaler, men især skaldyr,
som øernes fi��skere fanger. Foto: Getty Images


