
 

  

 



 

  

Dag 1 onsdag.  Resdag. Vi startar tidigt på morgonen från Arlanda och mellanlandar i Frankfurt. Efter att många av oss 

säkert sovit en stor del av resan, landar vi i Atlanta 14.25 lokal tid. Buss väntar och tar oss till hotell Drury Inn där vi får vila 

ut efter resan. En gemensam middag ingår denna kväll. 

Dag 2 torsdag.  Efter frukost tar bussen oss genom vackra Georgia upp mot Smokey Mountains och Gatlinburg i Tennessee. 

På vägen stannar vi till vid Tallulah Falls med sin hänförande utsikt och stora vattenfall. Efter några timmar på denna plats 

åker vi vidare norrut och kör igenom Smokey Mountains med sin dramatiska natur. Sen eftermiddag anländer vi till vårt 

hotell, Glenstone Lodge i Gatlinburg. Ett topphotell med underbart poolområde och bara några hundra meter från 

stadskärnan. 

Dag 3 fredag.  Efter frukost åker vi på en rundtur i Great Smokey Mountains National Park. Vi stannar till vid Newfound 

Gap på 1700 meters höjd precis på gränsen mellan Tennessee och North Carolina. För att vi ska hinna med att fotografera 

de enorma vyerna blir det många små stopp utmed vägen. Trots att högsta punkten, Clingmans Dome, ligger så högt som 

2025 meter, är det grönt ända upp på bergen. Vår guide ger oss många intressanta fakta om historia, händelser och naturen. 

På kvällen går vi från hotellet till Gatlinburg Convention Center (ca. 300 meters vandring) för att njuta av den första kvällen 

av Gaither Family Fest. Det blir en helkväll med underbar sång och musik. Artister och musiker i världsklass får vi njuta av i 

en mycket familjär miljö. Det känns verkligen som om vi alla är en enda stor familj. 

Dag 4 lördag.  Family Fest startar kl. 10 med en förmiddagssession. Sedan är det fritt att upptäcka Gatlinburg eller relaxa vid 

poolen. Det finns ett stort utbud av möjliga aktiviteter i staden. Ett utsiktstorn där man åker hiss upp och får en otrolig 

utsikt över staden och bergen. Det finns två olika linbanor som från stadskärnan går upp till två olika toppar. Restauranger, 

caféer, butiker, muséer osv. finns i överflöd. Man kan även ta sig till den närbelägna staden Pigeon Forge, mest känd för sitt 

Dollyland som Dolly Parton är mamma till. På kvällen avnjuter vi ännu en festkväll med Gaither & Co. 



 

  

Bill och Gloria Gaither har 

skrivit sånger som Min Jesus 

lever och Han fann mig som 

sjungs världen över. Bill och 

Gloria har haft ett stort 

inflytande på kristen musik i 

USA och uppskattats mycket 

för sina homecoming sånger. 

Dag 5 söndag. Sista dagen på Family Fest och den börjar även idag kl. 10. På kvällen får vi uppleva den stora finalkvällen, 

som brukar bjuda på en hel del överraskningar. Ev. kommer vi denna dag att ge möjlighet till att besöka Roaring Fork 

Baptist Church, som drabbades hårt i samband med den katastrofala branden 2016. Hela kyrkan jämnades med marken, 

men mirakulöst står det nu ett nytt stort center på den platsen, där man även hjälper människor i nöd.   

Dag 6 måndag.  Vi åker bussen till Atlanta och vårt flyg som tar oss till Fort Lauderdale på Floridas östkust. Där väntar en 

ny buss och så är vi framme vid hotellet, Doubletree Bahia Mar, precis invid den vita sandstranden och på baksidan en stor 

marina. Det är ett Hiltonhotell av hög klass. Här väntar sol och bad, mängder av mysiga restauranger och caféer. Dessutom 

är det bara ca. 900 meter att gå utmed havet om man vill se var de stora kryssningsfartygen utgår ifrån.  Denna kväll äter 

vi en gemensam middag som ingår i priset. 

 

Dag 7 tisdag.  Fridag. Kanske en dag på stranden för många. Men det finns mycket att göra för den som vill vara lite mera 

aktiv. Vi kommer att ha någon form av gemensam samling för gruppen på kvällen (max 1 timme). 

Dag 8 onsdag. Idag gör vi en spännande utflykt in i Everglades National Park och sedan vidare ut på en bit av the Keys. 

Förhoppningsvis kan vi denna dag se några alligatorer i det fria och andra djur. Vi återvänder till Fort Lauderdale framåt 

kvällen.  

Dag 9 torsdag. Ännu en fridag. Kanske en dag på stranden för många igen.  

 

Dag 10 fredag. Hemresedag. Vi åker buss till Miami och flyget avgår 16.55. Även denna gång flyger vi via Frankfurt och 

landar på Arlanda dag 11 (lördag) kl. 12.25.  

Vi passar på 

att besöka 

Tullulah Falls 

och Smokey 

Mountains när 

vi är i området. 

Resan avslutas med några 

fantastiska dagar nere vid 

Floridas östkust. Här njuter vi 

av sol och bad och besöker det 

kända träsket Everglades som 

står med på UNESCOS 

världsarvslita. 



 

REGLER för anmälan, betalning och avbokning 

Man anmäler sig till en resa genom att fylla i bokningsformuläret på vår hemsida eller ringa oss. Man fullföljer 

sedan sin bokning genom att betala anmälningsavgift på minst 3000kr/person. Slutlikviden skall erläggas senast det 

datum som finns på slutfakturan. Fram till 45 dagar innan avresan kostar en avbokning 5 % av resan pris, dock 

lägst 700kr. 45-35 dagar före avresa kostar en avbokning 25 % av resans pris. 34-21 dagar för avresa kostar en 

avbokning 50 % av resans pris. 20 dagar före avresa kostar en avbokning 100 %. 

 

I samband med att man betalar anmälningsavgiften kan man också betala ett avbeställningsskydd, som gör att man 

får nästan hela resan återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc. Detta för en minde 

avbokningskostnad. Läkarintyg erfordras. Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter eller på grund 

av för få deltagare, informerar vi resenärerna om detta senast 5 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela 

inbetalda summa.   

 

Vi reserverar oss för prisändringen som ligger utanför vår kontroll, som kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, 

valutakurser, tidsändringar etc. Vi reserverar oss också för om en reseledare förhindras att fullfölja resan pga. 

sjukdom eller annan händelse som omöjliggör hans medverkan, så genomförs resan med annan reseledare. 

 

Prel pris: 30.950:- (del i dubbelrum) 
ENKELRUMSTILLÄGG:  7.300:- 

FLERBÄDDSRUM:  Finns. Kontakta oss för pris  

PRISET INKLUDERAR:  Flyg, mat på de 

internationella flygen, flygskatt, hotell med 

frukost dagligen, transfer, inrikesflyg, samt 

utflykter/inträde/konsertbiljett och två 

middagar enligt programblad  

INGÅR EJ:  Övriga måltider, måltidsdryck  

och dricks. 

FLYGBOLAG:  Lufthansa 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD: 1325 kr för 

dubbelrum och 1775 för enkelrum 

 

        
 

RESELEDARE: Kjell och Gunilla Lindstedt bor i 

Holsbybrunn. De är kända ifrån Kanal 10 och är 

både återkommande och mycket uppskattade 

reseledare hos oss på Duveskogs. Paret är ofta 

anlitade som sångare och talare i både Sverige 

och Finland. Resorna präglas av deras förmåga att 

skapa gemenskap med både glädje och allvar. De 

delar även med sig av sina egna, personliga 

upplevelser på olika sätt. 

Glenstone Lodge, Gatlinburg 


