
Quiltreis najaar 2023:  

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. Je bent 

zeven dagen 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 

je de keuze hebt uit meer dan honderd workshops! Heb je even genoeg van het quilten, dan 

heeft Houston talloze andere attracties, waaronder een aantal mooie musea en het NASA Space 

Center.  

 

  

Reisprogramma 25 oktober t/m 5 november 2023 

  

Woe 25/10            Vlucht Amsterdam – USA  

                                Transfer naar Lancaster Country Pennsylvania 

 

 
 

Do 26/10 tm We verkennen Amish Country en bezoeken pittoreske plaatsjes als Intercourse  

Di 31/10 en Bird-in-Hand. Er is volop gelegenheid kennis te maken met de Amish 

cultuur. Vanzelfsprekend  gaan we bij alle leuke quiltwinkels langs! Misschien 

dineren we zelfs wel bij een Amish familie…   

                           

    



 

Zo 29/10             We maken na kerktijd een uitstapje naar het Winterthur Museum  

  

 
     

Wo 1/11     Vlucht naar Houston. Vandaag in de namiddag start het Festival voor degenen 

die workshops of lectures volgen.  Na ze uur gaat het spektakel open voor 

iedereen. 

 

     
  

Do 2/11  Show, stands, lectures en workshops 

Vrij 2/11 

                          
  

Za 4/11 Zaterdag vliegen we terug naar Amsterdam waar we zondag 5 november aan 

zullen komen.  

Reissom: € 3.495,- o.b.v. logies en ontbijt; 7 overnachtingen in Amish Country in een 

een-persoonskamers en 3 overnachtingen in Houston in een twee-persoonskamer. 

Reissom is exclusief workshops. 
(Reis en programma onder voorbehoud) 

 

Dit aanbod valt onder de garantie van STO Garant. De voorwaarden van deze garantieregeling vind je op de website van STO 

Garant (www.stogarant.nl/downloads) 

Deelnemers moeten voldoen aan de inreisvoorwaarden van de USA; zie reisapp Buitenlandse Zaken (o.a. vaccinatie) 

        

http://www.stogarant.nl/downloads


 

 

 

 

 


