
 

 

               
 
Program Civil War Westresan 1-12 september 2016 

1 september:  Samling Arlanda ca 10.30 
KLM KL1110 kl 13.00 Avgång Stockholm (Arlanda)  
Kl 15.05 Ankomst Schiphol Airport Amsterdam 
KLM KL621 kl 17.00 Avgång Schiphol Airport  
Kl 20.20 Ankomst Atlanta USA 
Delta DL1709 kl 23:05 Avgång Atlanta  
kl 23:09 Ankomst Nashville USA 

- Transport till hotellet ca 20 minuter från flygplatsen 
- Hotell: The Capitol Hotel Downtown Nashville. Ett nyrenoverat bra hotell.  
Det ligger mycket centralt med 500 m till musikgatan Broadway och 100 m till det 
militärhistoriska museet. Barer och restauranger på gångavstånd 

2 september: Vi är kvar i Nashville och bor på samma hotell. Du har stora 
möjligheter att göra det du vill. Det som ingår i grundpriset är gemensam middag. 
Möjligheter: 
- Besök Tennesses Militärmuseum 
- Besök mindre slagfält i Nashville  
- Skjutning med revolver 357 magnum på skjutbana (extra kostnad ca 250:-) 
- Besök RCA studios och Country Hall of Fame (extra kostnad ca 300) 
- Besök Yazoo bryggeri (extra kostnad ca 75:-) 
- Besök musikklubbar, barer och restauranger på Broadway. Gratis inträde och härlig 
  Rock, Blues och Countrymusik, givetvis med mysig sydstatsmat 
- Shopping där möjlighet finns att vandra runt ett enormt stort inomhuscentrum  

 

                                     

3 september Utcheckning från hotellet och färd i sydlig riktning. Vi besöker ett 
slagfält och två destillerier.  
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- Besök Stones River slagfält som ligger sydost Nashville. Slaget utspelade sig i 
slutet av december 1862 och några dagar in på 1863.  
- Besök Southern Pride Distillery i Kelso. Det är ett litet men charmigt företag som 
producerar klassisk moonshine, men på en helt annan nivå. Destillering sker två 
gånger och resultatet blir en mjuk och fin smak. Provsmakning och rundtur ingår.  
- Egen lunch  i det charmiga Fayetteville. Ett centrum  med klar prägel från tidigt 
1900-tal. Ett tips är att äta på Honeys vid torget, som serverar fantastiska 
hamburgare. Studera gärna tidningsomslagen som hänger på väggarna. 
 
- Sedan åker vi till Dickels. Där får vi en guidad tur runt destilleriet. Även om du 
kanske inte förstår mycket av vad guiden säger (tung sydstatsdialekt), så räcker det 
med att känna in dofterna i de olika jäskaren. En mycket häftig upplevelse.  
Möjlighet till provsmakning finns. Mycket fin whisky som finns i olika prisklasser. Du 
vet väl vad som skiljer Tennesseewhisky från Bourbon? 
På alla ställen kan du självklart inhandla drycker, T-shirts m.m. Går utmärkt att frakta 
hem till Sverige i resväskan. Ta med dig rejält med bubbelplast så är det inga 
problem. 
- Hotell i Tullahoma ca 10 minuter från Dickels. 
- Egen middag 

                             

4 september Utcheckning från hotellet och därefter färd i västlig riktning till Decatur. 
Vi anländer dit vid lunchtid.  
- Egen lunch 
- Under eftermiddagen tittar vi på reenactment i närheten. Några hundra deltagare 
blir det säkert med krutrök och kanonmuller. Ett tidstroget läger med utrustning och 
material samt personer uppklädda i tidstypiska kläder finns också. 
- Transport till Corinth. 
- Hotell Holiday Day Inn and Express Corinth 
- Gemensam middag som ingår i grundpriset 

                                

5 september  Vi är kvar på samma hotell. Vi besöker Shiloh battlefield under hela 
dagen. Slaget vid Shiloh i april 1862 var sydstaternas sista möjlighet att slå tillbaka 
nordstaternas offensiv mot Vicksburg och havet.  
- Transport till Shiloh battlefield. 

http://www.decaturcvb.org/item/the-battle-for-decatur


- Besök i Visitor Centre där vi även ser en film.  
- Vi åker sedan runt på slagfältet med undantag för egen lunch. Vi avslutar med 
besök på kyrkogården och bokaffären 
- Möjlighet finns att tillbringa dagen i den historiska staden Corinth istället.  
- Egen middag 

                              

6 september Utcheckning från hotellet och färd i sydvästlig riktning till Vicksburg 
- Egen lunch längs vägen 
- Ev ett stopp längs vägen 
- Hotell La Quinta Vicksburg i Vicksburg  
- Egen middag. Ett tips är den fantastiska asiatiska buffen nära hotellet 

7 september  Vi är kvar på samma hotell. Vi besöker Vicksburg battlefield under hela 
dagen. Belägringen av Vicksburg startade den 18 maj 1863 och pågick till den 4 juli 
1863, dagen efter general Lee hade förlorat slaget vid Gettysburg. I och med dessa 
två avgörande förluster var det bara fråga om hur länge sydstaterna skulle kunna 
hålla ut. 
- Transport till Vicksburg battlefield. 
- Besök i Visitor Centre där vi även ser en film.  
- Vi åker sedan runt på slagfältet med undantag för egen lunch. Vi avslutar med 
besök på pansarskeppet Cairo och krigskyrkogården. 
- Guidning i centrum och visning bl a av general Pembertons högkvarter under 
belägringen 
- Egen middag i centrum där jag har förslag på några restauranger 
- Möjlighet finns att enbart delta för eller eftermiddag 
- Mindre köpcentrum nära hotellet 

                                         

8 september Utcheckning från hotellet och färd till Memphis dit vi anländer under 
eftermiddagen. Både under eftermiddagen och hela morgondagen finns det stora 
möjligheter att göra det du själv vill  
- Egen lunch längs vägen 
- Hotell Sleep Inn & Suites @ Court Square Memphis Downtown i centrala Memphis 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif7cSyt6bJAhVl8XIKHVAuBNkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fgretchenmckay.com%2F%3Fp%3D639&psig=AFQjCNFZuU9BxIKrnW2zDHF58-ROfmxAwQ&ust=1448362385988176


som ligger nära nöjesgatan Beale Street 
- Egen middag 
Möjligheter: 
- Besök Elvis Presleys Graceland (extra kostnad ca 300:-- 700) 
- Besök Sun Records Studios (extra kostnad ca 125) 
- Båttur på Mississippifloden (extra kostnad ca 150) 
- Besök Rock and Soulmuseum (extra kostnad ca 100:-) 
- Besök Martin Luther Kings Museum 
- Besök musik och restauranggatan Beale Street  
- Besök Mud Island med museum om Memphis historia inklusive inbördeskriget  
- Sjöslaget vid Memphis 
- Ev besöker vi ett slagfält på vägen mot Memphis 
 

                       

9 september Vi är kvar på samma hotell. Egen tid med program som du själv väljer 
enligt ovan 
- Egen lunch 
- Egen middag 

10 september Utcheckning från hotellet och färd i nordlig riktning till Fort Donelson. 
Slaget som ägde rum i början av 1862 blev inledningen till Grants berömmelse som 
general och nordsidans segertåg i västra sydstaterna. 
- Besök i Visitor Centre där vi även ser en film.  
- Vi åker sedan runt på slagfältet. Vi avslutar med besök där kapitulationen skrevs 
under 
- Transport till Clarksville 
- Hotell i Clarksville 
- Gemensam middag som ingår i grundpriset 

                                



11 september Transport till Nashville flygplats 
Delta DL2599 16.00 Avgång Nashville USA 
18:17 Ankomst Atlanta USA 
KLM KL622 22.30 Avgång Atlanta USA 
12:45 Ankomst Schiphol Airport Nederländerna 
 
12 september  
KLM KL1115 14.30 Avgång Schiphol Airport Nederländerna 

16.30 Ankomst Stockholm (Arlanda)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 

 

                        
 

Faktaruta 
 
Normalpris: 22.500:- 
I priset ingår: 
- Flyg Arlanda/Schipol/Atlanta/Nashville ToR 
- Tio övernattningar i dubbelrum inkl frukost i Nashville,  
  Tullahoma, Corinth, Vicksburg, Memphis och Clarksville   
- Tre middagar 
- Besök Shiloh, Fort Donelson, Vicksburg och Stones 
  River slagfält med guidning på svenska 
- Besök reenactment Decatur 
- Besök två destillerier 
- Guidad tur Vicksburg  
- Alla transporter i USA (utom ev egna utflykter) 
- Studiematerial  
 
Tillkommer: 
Enkelrum:   
Aktiviteter med kostnader enl program   
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