
Quiltreis najaar 2014: 

Pennsylvania National Quilt Extravaganza 

      Indian Summer New England 

 

 

Deze unieke 12-daagse reis combineert de meest pittoreske plaatsen in New England tijdens het 

begin van de herfst met een prachtig Quilt Festival! Nadat we als eerste de Quiltshow in 

Philadelphia hebben bezocht gaan we via Boston verder naar o.a. het New England Quilt Museum; we 

gaan langs verschillende quiltshops, bekijken historische locaties en een open lucht museum te 

midden van een prachtig landschap met (hopelijk) rijke herfstkleuren, het begin van de 

legendarische Indian Summer. De vriendelijke sfeer van de glooiende heuvels maken het tot een 

echte vakantie! 

 

        
 

Reisprogramma 18 september t/m 29 september 2014 

 

Do 18/9 Vlucht Amsterdam – Philadelphia 

               
Een stadstour door het historische Philadelphia mag niet ontbreken! 

 

Vr  19/9  We bezoeken de Quilttentoonstelling in het buitengebied van Philadelphia met 

ongeveer 600 quilts. Ook zijn er zo’n 200 stands waar de voorraad stof aangevuld kan worden… 

 

                        
 

Za  20/9  We bezoeken Amish Country. Bijna nergens ter wereld vind je zo veel quiltwinkels 

dicht bij elkaar! 

                             
 

 

Zo 21/9  Ochtend: Voor elk wat wils. We verlaten ons hotel van de afgelopen dagen. 

Vandaag is de laatste dag van de quilttentoonstelling. Je kunt natuurlijk ook een kerkdienst 

bezoeken. 

  



Middag: We  vliegen van Philadelphia naar Boston, een vlucht van ruim een uur. 

Avond: We reizen verder per auto naar ons Bed-and-Breakfast in Vermont, gelegen in de prachtige   

Green Mountains. 

          
 

Ma 22/9 t/m woe 24/9 

                      We hebben drie dagen de tijd om dit prachtige gebied te verkennen. We bezoeken het Shelburne 

Museum met zijn vele prachtige quilts en genieten van het uitzicht van de Green Mountains. 

                      
 

 

Do 25/9 t/m za 27/9 

We reizen per auto door naar het merengebied in New Hampshire, nabij de White Mountains. Ook 

hier verblijven we drie dagen in een karakteristiek bed-en-breakfast. Vanzelfsprekend brengen we 

een bezoek aan Keepsake Quilting, een van de grootste quiltwinkels van de wereld. Ook bezoeken we 

het New England Quilt Museum. 

    

                        
    

Zo 28/9          We vertrekken per auto naar Boston; via Philadelphia vliegen we naar Amsterdam        

     

Ma 29/9         Ochtend: aankomst Amsterdam 

 

 

 

 

Reissom € 2.995,- gebaseerd op logies en ontbijt, waarbij u de eerste 3 nachten in 

Philadelphia verblijft met 2 personen per kamer (hier staan twee 2-persoonsbedden; meerprijs 

voor een eenpersoonskamer is € 175,-); de overige 7 nachten heeft u in beide bed-en-

breakfasts een eigen kamer tot uw beschikking.   

Minimum deelname: 6 quilters.  

 


