
 
 



I april 2014 arrangerede Gladsaxe Jazzklub en festivaltur til Jazzens føde-

by, New Orleans. Turen blev en enestående oplevelse for 35 af klubbens 

medlemmer. 

 

Nu er vi indstillet på at tilrettelægge en ny tur til New Orleans - denne 

gang til april 2016 i en lidt ændret form. 

 

Den årlige ’French Quarter Festival’ er absolut ét af højdepunkterne i New 

Orleans - med over tyve musikscener og ca. 1.500 musikere fordelt rundt 

i den indre bykerne. Festivalen afholdes fra den 7. - 10. april 2016. 

 

Turen i 2016 er tilrettelagt noget anderledes end i 2014 - gode erfaringer 

skal man jo gerne indarbejde i et nyt setup. Der planlægges således efter 

en obligatorisk tur med et antal fælles oplevelser - med mulighed for at 

tilvælge en forlængelse af turen til Florida. 

 

Den obligatoriske tur omfatter 7 overnatninger i New Orleans på kendt 

hotel. Den obligatoriske tur suppleret med turen til Florida omfatter i alt 

14 overnatninger. 

 

Der forventes ankomst til New Orleans den 5. april 2016 - dvs. før festi-

valstart. Hjemrejse forventes den 12 april - for Florida-deltagere den 19. 

april (via Miami). 

 

Dollarkursens markante stigning de seneste måneder øger i sagens natur 

deltagerprisen i forhold til 2014-niveauet. 

Prisen for den obligatoriske tur vil som udgangspunkt ligge mellem 

16.000 - 20.000 kr. (beregnet efter en dollarkurs på: 1 US dollar = 7,00 kr. 

 

I prisen indgår fly, transfer lufthavn-hotel t/r, 7 overnatninger (med mor-

genmad) i delt dobbeltværelse af god standard med eget bad og toilet, et 

velkomst - og afskedsparty (inkl. mad/drikkevarer), dansk rejseleder og 

drikkepenge til de fælles arrangementer. (mere info på informationsmø-

de, se nederst). 

 

I prisen indgår endvidere diverse skatter og afgifter, EU- ansvarsrisikotil-

læg og rejsegarantifonden. Afbestillings– og rejseforsikring er ikke inklu-

deret. (OBS: mange har det dog som en del af deres indboforsikring) 

 

Det er en absolut fordel at bo på delt dobbeltværelse. 

Enkeltværelser koster stort set det samme som et dobbeltværelse, hvor-

for man må være indstillet på en noget højere pris, hvis man rejser alene 

og foretrækker enkeltværelse. 

 

Prisoverslaget er baseret på et deltagerantal på mindst 20 og højst 25. 

Teknisk rejsearrangør: Profil Rejser el. FDM-Travel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Oplysningsmøde 

 

Interesserede medlemmer fra Gladsaxe Jazzklub inviteres til et grundige-

re orienteringsmøde om New Orleans Tour 2016. I dette møde deltager 

turens rejseledere og jazzklubbens rejseplanlæggere. 

 

Mødet finder sted: 

Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 
i Café Drop Inn (Telefonfabrikken), Telefonvej 8, 2860 - Søborg 

 

Primo juni vil der være tilmeldingsfrist for deltagelse i New Orleans Tour 

2016 - og denne vil være bindende. Herefter dannes rejsegruppen. 


