Quiltreis najaar 2020:
Amish Country en International Quilt Festival Houston
Deze unieke 12-daagse reis combineert de hoogtepunten in Amerika voor elke quiltliefhebber.
Eerst ontdekken we de Amish en maken kennis met hun leefwijze en quilttradities. U bent een
week te gast in het hart van Amish Country, waar de tijd lijkt stil te staan en paard en wagen nog
het hoofdvervoermiddel is. Deze rust staat in schril contrast met de drukte van de wereldstad
Houston. In Houston bezoeken we de grootste quilttentoonstelling ter wereld waar u de keuze
heeft uit meer dan 600 workshops! Heeft u even genoeg van het quilten, dan heeft Houston
talloze andere attracties, waaronder een aantal mooie musea en het NASA Space Center.

Reisprogramma 21 oktober t/m 1 november 2020
Woe 21/10:

Do 22/10:

Vlucht Amsterdam – Ohio
Transfer naar Amish Country

We bezoeken onder meer Behalt, het Amish & Mennonite Heritage Center in
Berlin, waar in een panorama de geschiedenis van beide
geloofsgemeenschappen (Amish en Mennonite people) tot leven komt.

Vrij 23/10 t/m ma 26/10:
We verkennen Holmes County. Er is volop gelegenheid kennis te maken met de Amish- en
Mennonite cultuur. Vanzelfsprekend gaan we bij alle leuke quiltwinkels langs. We proberen een
buggytour, een diner en een bezoek aan een Amish boerderij te regelen.

Di 27/10:

Vlucht naar Houston.

Woe 28/10:

Vandaag in de namiddag start het Festival voor degenen die tours doen of
workshops volgen. Na zeven uur gaat het spektakel open voor iedereen.

Do 29/10 en vrij 30/10:

Za 31/10

Show, stands, tours en workshops

Zaterdag vliegen we terug naar Amsterdam waar we zondag 1 november aan
zullen komen.

Reissom: € 2.995,- o.b.v. logies, ontbijt en gedeelde kamer; reissom is exclusief workshops.
Meerprijs o.b.v. éénpersoonskamer in Ohio € 395,-. (wijzigingen programma voorbehouden)
Op deze reis zijn de reizigersvoorwaarden van Amish reizen BV van toepassing.
Dit reisaanbod valt onder de Garantie van STO Garant. De voorwaarden van deze garantieregeling vind je op de
website van STO Garant: www.sto-garant.nl

