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Med Mads Fuglede til 
 

 

13. - 22. oktober 2019 
 

Foreløbigt program: 

 

Søndag d. 13. oktober 

Kl. 10.25 Afrejse fra Billund via København til Washington  

Kl. 12.20 Afrejse fra København til Washington Dulles International Airport 

Ca. 15.00 Ankomst Washington – efter pas- & toldkontrol transfer til hotel nær Arlington &  

Pentagon, 3 overnatninger inkl. morgenmad. 

Hvis tiden tillader det besøg ved Jefferson Memorial, som er beliggende nær hotellet. 

 

Mandag d. 14. oktober 

Vi begynder dagen med et besøg på Capitol Hill, Kongressen hvor Senatet og Repræsentanternes 

Hus holder til i hver sin ende af bygningen. Herfra forsætter vi til Library of Congress, et af 

verdens største nationalbiblioteker med over 4.000 ansatte. 

Der bliver frokostpause på Union Station inden vi om eftermiddagen besøger Newseum  et af de 

nyere og mere populære museer, der dækker emner som pressefrihed og store begivenheder op  

gennem historien, udstiller dagens forsider fra ca. 80 internationale aviser og har et NBC 

interaktivt nyhedsstudie.  

Dagen slutter med en tur forbi Det Hvide Hus inden vi vender tilbage til vores hotel. 
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Tirsdag d. 15. oktober 

Vi begynder dagen med et besøg på Arlington krigskirkegården, en af USA's ældste og største på 

253 ha beliggende ned til Potomac floden vest for DC.  Her ligger over 290.000 faldne begravet – 

bl.a. John & Robert F. Kennedy. 

 

   
 

På vejen ind mod DC (District of Columbia) gør vi stop ved Pentagon, USA's Forsvarsministerium 

der hører hjemme i en af verdens største kontorbygninger. Her bliver der tid til frokostpause 

inden vi fortsætter mod centrum. 

Eftermiddagen bruger vi på monumenterne på The National Mall med Washington Memorial i 

den modsatte ende. Længere mod vest finder vi Korea & Vietnam Veterans Memorial og Lincoln 

Memorial – alt et ”must” at se, specielt hvis man ikke tidligere har besøgt DC.  

 

  
 

Onsdag d. 16. oktober 

Vi forlader vores hotel og kører igen til The Mall, hvor der er tid til at besøge et eller 2 af de 

museer, der hører under The Smithsonian – se udvalget her https://www.si.edu/museums  

Over middag håber vi at kunne få lov til at besøge Den danske Ambassade, for at blive orienteret 

om den politiske situation i USA. Hvordan har man mærket de sidste års skiftende politiske vinde 

og hvordan ser fremtiden ud? 

Sidst på eftermiddagen sætter vi kursen mod Pennsylvania – et par timers kørsel fra Washington 

DC – evt. med et stop i Baltimore, Maryland på vejen. 
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Torsdag d. 17. oktober 

Dagen er tilegnet Philadelphia, en af USA's mest historiske byer, da det var her, man erklærede sig 

for uafhængige i 1776 og i 1787 vedtog USA's grundlov. Byens centrum rummer over 60 nationale 

historiske vartegn/seværdigheder og repræsenterer på mange måder det ældste af USA som 

nation. 

 

   
 

Philadelphia er med 1,5 mio indbyggere ca. dobbelt så stor som København - med opland kommer 

man op på 6,5 mio indbyggere. Pennsylvania som helhed stemte i 2016 overraskende til fordel for 

Trump - dog ikke Philadelphia, hvor 82 % stemte for Clinton. 

 

Fredag d. 18. oktober 

Vi forlader Philadelphia og kører igennem Lancaster County, kendt for sine store Amish samfund. 

Vi forsøger at blive klogere på denne religiøse bevægelse, der tæller ca. 290.000 medlemmer – 

primært i det nordøstlige USA. 

 

   
 

Herfra videre til Gettysburg, der er kendt for 2 begivenheder i USA's 

historie: Slaget ved Gettysburg d. 1. - 3. juli 1863, der betød et 

vendepunkt for borgerkrigen og Abraham Lincolns ”Gettysburg 

Address” d. 19. november 1863, der betragtes som en af de mest 

berømte taler i USA's historie. Vi overnatter i området omkring 

Gettysburg, 
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Lørdag d. 19. oktober 

I nærheden af Gettysburg finder vi også Dwight D. Eisenhowers hjem – en gård, der i dag er 

museum. Gården blev købt som weekendbolig i 1950 og blev hans hjem efter præsidenttiden. 

Måske kan vi – ligesom flere statsledere – komme til at besøge gården! 

Vi fortsætter derefter mod syd ind i staten Virginia og Blue Ridge Mountains, en af kontinentets 

største bjergkæder, der strækker sig fra New York i nord til South Carolina. Her finder vi også 

Shenandoah National Park med dens  105 miles lange ”Skyline Drive” – en vej langs Blue Ridge 

Mountains højderyg med mere en 75 udsigtspunkter.Vi bor i Charlottesville, en universitetsby, 

der blev verdenskendt i august 2017 men ellers er kendt som hjemby for Thomas Jefferson, USA's 

3. præsident. 

 

 
 
 

 

Om eftermiddagen besøger vi Monticello, en 

plantage ejet af Thomas Jefferson, som arvede 

området efter sin far og som 26-årig byggede 

det palæ, som var hans hjem resten af livet; i 

dag indrettet som museum. Den ca. 100 ha 

store ejendom er beliggende umidelbart sydøst 

for Charlottesville og er i dag på UNESCOs 

verdensarvsliste 

 

 

Søndag d. 20. oktober 

I Charlottesville med ca 42.000 indb. finder 

man ca. 60 kirker/menigheder. Vi håber at 

finde en god prædikant, som vil tage os under 

sine vinger denne søndag formiddag og give os 

en fornemmelse af, hvilken rolle religionen 

spiller for mange amerikanere i deres dagligdag 

– måske kan vi mødes med nogle fra 

menigheden bagefter. 
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Mandag d. 21. oktober 

Vores USA-rejse lakker mod enden og det går hjemad. Vi forlader vort hotel om morgenen og har 

et par timers kørsel til Dulles lufthavnen vest for DC. Dvs. om ikke før, så på turens sidste dag 

bliver der tid til indkøb (og en frokostpause) inden vi skal møde i Dulles midt på eftermiddagen. 

Kl. 17.15 Afrejse fra Dulles International med SAS direkte til Danmark 

 

Tirsdag d. 22. oktober 

Kl. 07.15 Hjemkomst København 

Ca. 11.35 Hjemkomst Billund 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

Priser pr. person: 

Grundpris i dobbeltværelse:  16.345,- kr. 

Medlemspris:   15.345,- kr. 

Tillæg for enkeltværelse:  5.645,- kr. 

 

Rabatter pr. person: 

Indkvartering på værelse, 3 personer: 2.000,- kr.* 

Indkvartering på værelse, 4 personer: 3.000,- kr.* 

 

*) Indkvartering sker på værelser med 2 store king-size senge, dvs. brede dobbeltsenge med 

masser af hovedpuder men fælles sengetæppe. Det kræver, at deltagerne kender hinanden godt 

og tilmelder sig samlet. 

 

Grundprisen inkluderer: 

 Flytransport København/Billund-USA og retur på økonomiklasse 

 Transport i USA som beskrevet i program 

 8 overnatninger i dobbeltværelse - heraf 6 overnatninger inkl. morgenmad* 

 Program og besøg som beskrevet 

 Dansk rejseleder 

 Alle obligatoriske afgifter 
*) Se under hotelkvalitet 

 

Om Mads Fuglede: 

Mads Fuglede, medlem af Folketinget siden 1. oktober 2017. Er cand.mag. i historie og filosofi og 

har undervist i historie og international politik med speciale i USA på højskoler og universiteter. 

Erfaren USA-ekspert og har i forbindelse med de 3 seneste præsidentvalg været fast kommentator 

hos TV2. Er rejsevant i hele USA – også med grupper, som denne. 

 

Praktiske oplysninger: 

Tilmelding/betaling:  

Til Fogt Studie- & Grupperejser – nemmest på www.fogtrejser.dk/tilmeldingsblanket Find den 

ønskede rejse og udfyld blanketten. Hvis du er medlem af Venstre, så husk at skrive dit 

medlemsnummer nederst på blanketten under ”Bemærkninger”. Så deltager du til medlemspris. 
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Medlemsnummer finder du på dit indbetalingskort for kontingent eller på bagsiden af Liberalt 

Overblik. 

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os telefonisk på tlf. 6914 1300 eller på mail til 

rejsmed@fogtrejser.dk.  

Efter modtagelse af din tilmelding fremsender vi 2 fakturaer: Depositum 5.000 kr. pr. person + evt. 

afbestillingsforsikring til betaling ved modtagelsen - Restbetaling 61 dage før afrejsen. 

 

Prisen er udregnet på grundlag af de valutakurserne pr. 21. august 2018. 

 

Afbestilling: Bemærk venligst, at ved afbestilling senere end 61 dage før afrejse ydes ingen 

refusion af det indbetalte beløb. Det tilrådes derfor at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker 

afbestilling i tilfælde af sygdom hos deltageren eller dennes nærmeste familie. 

 

Rejseforsikring: Det gule sundhedskort dækker kun i Danmark. Det er derfor påkrævet at have en 

rejseforsikring, der dækker sygdom & hjemtransport. Inden afrejse bedes oplyst policenummer og 

selskab.   

 

Begge forsikringer kan tegnes hos dit forsikringsselskab eller hos os. 

 

Pas/visum: Kopi af pas bedes fremsendt ved tilmelding. Som dansk statsborger kræves ikke visum 

til USA. Det kræves dog, at man har registreret og får godkendt sin ankomst via ESTA på 

internettet. Dette koster 14 US$ per person. Det påhviler den rejsende selv at registrere sig – vi 

fremsender de oplysninger, som skal bruges ca. 1 måned før afrejsen. Har man indenfor de sidste 

par år været i USA og allerede registreret sig på ESTA skal denne blot fornys med de aktuelle 

oplysninger. Er du ikke dansk statsborger – kontakt da Fogt Rejser. 

 

Valuta: US$ bør medbringes hjemmefra. Veksling er meget besværligt i USA. Betalings- & 

kreditkort (Visa og Master Card, evt. Diners Club og American Express) kan benyttes på hoteller, i 

stormagasiner og i de fleste forretninger. Hæveautomater forefindes.  

 

Flyvningerne til og fra USA er som udgangspunkt direkte fra København til Washington DC. 

Flytiderne er foreløbige. 1 stk. håndbagage + 1 kuffert (max 23 kg) er inkluderet. 

Ønsker du at forsætte på egen hånd i USA kan hjemrejsen ændres (evt. mod tillæg), såfremt dette 

oplyses ved bestilling af rejsen. 

Afhængig af tilmeldingssituationen tages forbehold for ændret rejserute og dermed flytider. 

 

Hotelkvalitet: Gode mellemklassehoteller – måske ikke beliggende lige midt i smørhullet men så 

tæt på som muligt. I USA er det endnu ikke udbredt med morgenmad inkluderet i overnatning, 

men vi bestræber os på at levere det også. 

 

Indkvartering: Ønsker man som enerejsende at dele værelse med en anden, er dette muligt 

såfremt en anden enerejsende af samme køn har samme ønske. Ellers opkræves 

enkeltværelsestillæg – også såfremt den ene af personerne melder fra p.g.a. sygdom eller 

lignende. 
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Turen rundt i USA foregår afhængigt af deltagerantal enten i minibusser eller ved en større 

gruppe i normal turistbus – der i USA ikke altid er af helt samme standard, som vi kender til her i 

Europa.  

 

Strømforsyning: 110 v, adapter bør medbringes! 

 

Drikkepenge: I USA er drikkepenge langt mere udbredt end hos os. Hav derfor altid småpenge 

(gerne i mindre sedler) ved hånden og husk på, at i USA er lønnen ofte sat efter, at kunden betaler 

15-20 % i drikkepenge. 

 

Vejret: Som august-vejr i Danmark, dvs. lidt varmere end vi kender det i oktober. 

 

Rejsen arrangeres i øvrigt i.h.t. vore almindelige betingelser 
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