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DET NORSKE AMERIKA  

  
  

Opplev det Det Norske Amerika med Høstfest i Minot og Mount Rushmore. Her kommer en godbit 

for de som har lyst til å oppleve den «norske» delen av USA og Midtvesten. I løpet av 13 dager skal vi 

besøke Minnesota, Sør-Dakota og Nord-Dakota.  

  

Turen starter med et par dager i Minneapolis før vi fortsetter mot vest gjennom noe av det mest 

typiske «norske» Amerika. Men opplevelsene kommer etter hverandre med Sioux Falls, Rapid City, 

Black Hills med presidenthodene, og ikke minst Deadwood, bl.a kjent for Wild Bill Hickock og 

Calamity Jane, og deretter Bismarck – hovedstaden i Nord-Dakota.  

Et av høydepunktene blir Norsk Høstfest med underholdning og utstillinger. Det er i seg selv en 

opplevelse å møte norske etterkommere som er svært stolte av sitt opphav. Lutefisk, lefse og 

rømmegrøt lages kanskje ikke helt etter de tradisjonene vi er vant til, men er desto mer verdt å 

oppleve. Når du hører din egen dialekt slik dine besteforeldre snakket, er det tydelig at viljen til å 

bevare tradisjoner er steke. Ikke glem å ta med danseskoene, for på høstfesten er det dans på flere 

scener.  

 Vi får med oss mange spennende opplevelser fra gårdsbesøk, indianerreservat, museer med norsk 

innvandrerhistorie, og ikke minst får vi oppleve den lokale kulturen og landskapet i denne delen av 

USA, før vi kommer tilbake til Minneapolis og flyr hjem.  
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Høydepunkt:  

- Helt spesielt å komme på Norsk høstfest i Minot.  

- Se kopien av Borgum stavkirke.  

- Opplev den lokale kulturen med sterk norsk inspirasjon.  

- Crazy Horse minnesmerke i The Black Hills. 

  

PROGRAM  
Dag 1 – 20.sep - AVREISE  

 Avreise med IcelandAir via Reykjavik. Vi lander vi på St.Paul flyplassen i Minneapolis tidlig på 

kvelden. Vi blir møtt av reiseleder og transportert til hotellet. Resten av kvelden fri til å slappe av og 

venne oss til tidsforskjellen på 7 timer. Middag på egen hånd.  

  

Dag 2 – 21.sep – MINNEAPOLIS (F/M)  

 Vi inntar en amerikansk frokost på hotellet, etterfulgt av sightseeing i Minneapolis og St.Paul. Besøk 

på St.Paul Cathedral, Minnesota State Capital, villaer på Summit Avenue, 3-M, U. S. Bank Stadium, 

University of Minnesota, downtown Skyline og Byerlys butikk. Middag.  

  

Dag 3 – 22.sep - MINNEAPOLIS- SIOUX FALLS (F/M)  

 Vi forlater Minneapolis og fortsetter til Owatonna hvor vi stopper på Cabela`s. Dagens siste etappe 

går gjennom Minnesotas rike jordbruksområder til Sioux Falls i Sør Dakota. Sioux Falls er den største 

byen i Sør-Dakota med 124000 innbyggere. Ettermiddagssightseeing inkluderer Old Courthouse med 

Museum samt Falls Park. Fra det fem etasjes observasjonstårnet er det flott utsikt til byens «skyline», 

samt fossefallene på The Big Sioux River som renner gjennom byen.  Middag og overnatting i Sioux 

Falls Holiday Inn.   

  

Dag 4 – 23.sep - SIOUX FALLS – RAPID CITY (F/M)  

 Vi spiser frokost på hotellet. Første stopp i dag er det fantastiske Corn Palace i Mitchell, Sør-Dakota. 

Laget med inspirasjon av mais. Vi fortsetter til Chamberlin, for en omvisning på Akta Lakota, 

indianermuseum, samt et stopp på Al`s Oasis. Et typisk amerikansk stopp langs veien. Så krysser vi 

Missourielven, udødeliggjort av Lewis & Clark. Neste stopp er Wall Drug, ett meget spesielt 

(shopping)senter.  

Dagens siste etappe går til Rapid City i det berømte Black Hills området.  

Middag og overnatting.  

   

Dag 5 – 24.sep - RAPID CITY-BLACK HILLS (F/M)  

Frokost på hotellet.  

 Sightseeing tur i The Black Hills, inkludert Bjørneparken hvor vi finner indianerhøvdingen Crazy 

Horse’minnesmerke, samt verdensberømte Mt.Rushmoreskulpturene av presidenthodene over de 

tidligere presidenter Washington, Jefferson, Roosevelt og Lincoln. Vi besøker også det lille tettstedet 
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Keystone samt Chapel in the Hills, en nøyaktig kopi av den 850 år gamle Borgund Stavkirke i Norge.   

Dagen avsluttes med en spesiell middag at Fort Hayes Chuckwagon.  

  
  

Dag 6 – 25.sep  - DEADWOOD SIGHTSEEING “The Old Wild West City” (F)  

 Frokost på hotellet.  Vi forlater Rapid City og kjører til den nordre delen av The Black Hills og besøker 

gullgruvene i Lead. Lead ble grunnlagt under det store gullrushet i 1876 og vi besøker bl. a. Black Hills 

Gruvemuseum. I Deadwood besøker vi Saloon # 10 hvor westernlegenden Wild Bill ble drept. Besøk 

på Franklin Hotell, Casino samt andre attraksjoner. Vi returnerer til Rapid City om ettermiddagen. 

Kvelden er fri til egne opplevelser. Middag på egen hånd.  

  

Dag 7 – 26.sep - RAPID CITY – BISMARCK – MINOT (F/M)  

 Etter frokost forlater vi Rapid City og setter kursen mot Bismarck og den norske høstfesten.  

 Siste stopp i Sør-Dakota er Buffel. Kort tid etter passerer vi grensen til Nord-Dakota, og første stopp 

er Bowman. Vi fortsetter nordover og ankommer Bismarck. Transport til Minot.  

 Norsk Høstfest er den største skandinaviske kulturfestivalen i USA.  Her kan du oppleve en unik 

blanding av norsk mat og tradisjonelt håndverk.  Ispedd toppartister fra Norge og USA.  Dette har 

vært en stor festival i mange år, og artister som Liza Minneli, Allan Jackson, Bill Cosby, The Beach 

Boys, Roger Whitaker, Reba Macintyre, and Charles Pride har besøkt festivalen.  Av norske artister 

kan vi nevne Sissel Kyrkjebø, Steinar Albrigtsen og selvfølgelig Bjøro Håland.  Kongefamilien har flere 

ganger besøkt Norsk Høstfest.  Og i år kommer også flere store navn. Overnatting på Comfort Inn.  
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Dag 8 - 27.sep – Høstfest i MINOT (F/M)  

 Frokost på hotellet.  Vi får tid hele dagen til den Norske Høstfest med mat og kjente artister. Vi 

overnatter på Comfort Inn Motel.   

 Det blir buffet middag i Granville.  

   

Dag 9 – 28.sep – Høstfest i MINOT (F/M)  

 Frokost på hotellet.  Hele dagen på Norsk Høstfest. Vi har også middagen i kveld på treff på Norsk 

Høstfest.  

 Overnatting på Comfort Inn Motel.   

  

Dag 10 – 29.sep – Fridag i MINOT – FARGO (F/M)  

Frokost på hotellet. Norsk Høstfest.  

 I dag setter vi kursen sørøstover fra Minot ,over prærien til Red River Valley, en av de mest 

produktive jordbruksområdene i hele verden. Det er derfor mange emigranter slo seg ned i dette 

området.  Elven The Red River danner grense mellom Minnesota og Nord-Dakota, og inntil elven 

ligger Nord-Dakotas 2. største by – Grand Forks og Fargo. Området som betegnes som the Red River 

Valley er ekstremt flatt, og utsatt for flom dersom elven Red River stiger.  I 1997 ble området utsatt 

for den største flommen hittil siden tidlig på 1800-tallet. Flomvannet strakte seg mer enn 5 km unna 

elva og byen Grand Forks ble sterkt rammet av flommen.  Vi reiser videre langs Red River og ender 

opp i Fargo, den største byen i Nord Dakota.   

 Overnatting på Expressway Inn Suite og middag på Sons of Norway, Kringen Club.  

  
  

Dag 11 – 30.sep – FARGO (F/M)  

 Frokost på hotellet. Sightseeing med lokal guide.  For de som ønsker blir det litt shopping på West 

Acres.  
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 Middag i kveld med et treff på Super Buffet.   

  

Dag 12 01.Oct – FARGO – MINNEAPOLIS (F/L)  

 Frokost på hotellet.  Vi forlater Fargo og drar sørøstover i retning Minneapolis for hjemreise.  På 

turen stopper vi hos Mike og Linda Haarstad i Fergus Falls.  En bonde med aner fra Norge og som 

først og fremst driver med korn.  Deretter spiser vi lunsj, før siste stopp på turen er Alexandria hvor vi 

får se “Store Ole” og runesteinmuseet.  Ankomst Minneapolis.  Retur fra Minneapolis til Norge.   

  

Dag 13 – Reise og ankomst  

 Vi reiser med IcelandAir via Reykjavik. Ankomst Norge.  

  

F=Frokost    L=Lunsj   M=Middag     
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PRIS OG REISETIDER  
Pris pr. person i dobbeltrom      kr. 27 500,-  

  

Tillegg for enkeltrom kr. 0,- for medlemmer av Pensjonistforbundet. Begrenset antall enkeltrom.  

  

Flyreise med IcelandAir:  

 20.SEP  Oslo-Reykjavik  kl. 14.45 - 15.25            

 20.SEP  Reykjavik-Minneapolis kl. 16.45 - 18.05  

            

 01.OCT  Minneapolis-Reykjavik  kl. 19.30 - 0630+1            

 02.OCT  Reykjavik-Oslo kl. 07.50 - 12.20            

  

  

 Skulle du ha behov for tilslutning fra andre byer er vi behjelpelig med det. Ta kontakt med oss.  

  

INKLUDERT I PRISEN  

• Fly Oslo-Minneapolis og Denver – Oslo m/ flyskatter   

• 11 netter i førsteklasses hotell eller motell i dobbeltrom/enkeltrom   

• Busstransport i de luxebusser samt transfere i henhold til program   

• Norsktalende lokalguide under oppholdet   

• 11 frokoster   

• 2 lunsjer   

• 9 middager   

• Alle inngangsbilletter og utflukter   

• Inngang Norsk Høstfest   

• Reiseleder fra Aller Travel   

  

IKKE INKLUDERT:  

• Reise- og avbestillingsforsikring   

• Drikke til måltider   

• Visumkostnader   

  

PÅKREVD:  

• Visum til USA - ESTA   

• Maskinlesbart pass  


