
Quiltreis Spring Paducah QuiltWeek en Amish Country Indiana: 

19 april t/m 29 april 2018 
 

Deze unieke 11-daagse reis combineert twee hoogtepunten in Amerika voor elke 

quiltliefhebber. Eerst bezoeken we het quilt festival in Paducah, deze week omgedoopt in 

Quilt City USA. Het hele, anders zo slapende stadje, wordt deze week overspoeld met 

meer dan 30.000 quilters uit de hele wereld. Het quiltspektakel speelt zich af op meerdere 

locaties in de stad. Behalve het bezichtigen van prachtige quilts, zijn er honderden stands 

waar de quiltvoorraad bijgevuld kan worden. Er is keuze uit een groot aantal workshops. 

Ook het Nationaal Quilt Museum bevindt zich in Paducah.  

 

 
 

Daarna ontdekken we de Amish en maken kennis met hun leefwijze en quilttradities. We 

zijn vijf nachten te gast in het hart van Amish Country in Indiana, waar de tijd lijkt stil te 

staan en paard en wagen nog het hoofdvervoermiddel is. Indiana heeft de op twee na 

grootste Amish gemeenschap van de wereld, na Ohio en Pennsylvania. 

 

 
 

 

Reisprogramma 19 april t/m 29 april 2018 
 

Wo 19/4 Vlucht Amsterdam – USA, overnachting (omgeving) Paducah 

 

Do 20/4  

Vrij 21/4 Twee dagen voor het Quilt Festival. Je kunt de hele dag workshops volgen 

(facultatief). Het Nationaal Quilt Museum is slechts enkele minuten lopen 

van de hoofdlocatie van de show. Voor wat je op de show niet kunt vinden, 

kan je bij Hancocks Paducah terecht! 



                            
 

Za 22/4 Via een Amish dorpje, met onderweg een overnachting, naar Indiana  

 

Zo 23/4   Vandaag reizen we verder naar Amish Country, Indiana. 

 

                     
 

Ma 24/4 t/m 

Do 27/4 We verkennen Amish Country en bezoeken pittoreske plaatsjes als 

Shipshewana en Nappanee. Er is volop gelegenheid kennis te maken met de 

Amish en Mennonite cultuur en geschiedenis. Vanzelfsprekend gaan we bij 

alle leuke quiltwinkels langs. 

 

           
 

Vr 28/4  Vrijdagmiddag vliegen we terug naar Amsterdam, waar we zaterdag 

ochtend 29 april aankomen.

 

Reissom: € 2.690,- o.b.v. logies en ontbijt en gedeelde kamer; 4 overnachtingen in 

(de omgeving van) Paducah en 5 overnachtingen in Amish Country; reissom is exclusief 

workshops. Meerprijs o.b.v. éénpersoonskamer € 560.  


