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With its natural beauty, world-class fishing and diving, eco-adventures, 
rich history and fine island cuisine, a week or more in The Florida Keys  
is exactly what your inner explorer needs. fla-keys.com

For modern-day explorers, 
there’s no place like The Florida Keys.
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Kun tietää mitä kaikkea Yhdysvallat pystyy 
tarjoamaan matkustajille niin on itsestään 
selvää miksi yhä useammat valitsevat sen 
lomakohteekseen. Maan upea ja monipuoli-
nen luonto houkuttelevat sekä aktiivilomaa 
hakevia että rauhallisuutta kaipaavia. Nähtä-
vyyksiä löytyy jokaiseen makuun, niin myös 
ruokia ja erilaisia kulttuureita. Matkalla voi 
majoittua edullisesti viehättävissä Bed & 
Breakfasteissa, suurissa ketjuhotelleissa tai 
pienissä, intiimeissä boutique-hotelleissa.

Matkustus Yhdysvaltoihin on kasvanut vuosi 
vuoden jälkeen. Jo yli 204 000 suomalaista 
vieraili maassa viime vuoden aikana. Ensim-
mäisillä matkoillaan suomalaiset suuntaavat 
New Yorkiin, Floridaan ja Kaliforniaan.

On helppo ymmärtää miksi USA:han 

matkustaminen on yhä suositumpaa.

Kun nälkä kasvaa syödessä, niin rohkeus 
lähteä tutkimaan uusia osavaltioita kasvaa.
Tästä lehdestä saat hyviä vinkkejä suoma-
laisten uudisraivaajien aikoinaan asutta-
maan Minnesotaan, Ranch-lomalle Poh-
jois-Dakotaan, aikuisten disneylandiksikin 
kutsuttuun Las Vegasiin ja Alaskan upeisiin 
maisemiin.

Toivon Teille virikkeitä antavia hetkiä leh-

temme parissa.

Atro Kansi

puheenjohtaja

INTRO



www.SeaWorldParksandEntertainment.com

 

For more information about our Florida parks 
please contact your travel agent, 

or go our web-site
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«AMERICA 
– the land of the free»

2-New Orleans 
«Jackson 
Square»
Jackson Squaren puistoalueella New 
Orleansissa löytyy ”open air” taiteilijayhdys-
kunta, jossa voi katsella taiteilijoita luomis-
työssään, ihailla valmiita maalauksia ja mui-
ta taideteoksia, tai lompakon niin salliessa 
hankkia paikallisten taiteilijoiden teoksia. 
Samalla alueella sijaitsee myös kaksi New 
Orleansin tunnetuimmista maamerkeistä, 
St. Louis Cathedral ja USA:n seitsemännen 

1-Boston

«The Freedom 
Trail»
Opi historiaa, näe upea Boston ja saa 
samalla liikuntaa kävelyretkellä ”vapauden-
polkua” pitkin. Bostonin läpi kulkevan, noin 
neljän kilometrin pituisen punaisella viivalla 
merkityn reitin varrella näet kaikki Ame-
rikan itsenäistymiseen liittyvät 16 tärkeää 
historiallista kohdetta - aivan ilmaiseksi. 
www.thefreedomtrail.org

Tiesitkö, että monia USA:n hienoimpia 
nähtävyyksiä pääsee katsomaan ihan ilmaiseksi? 
Tässä muutamia parhaita ilmaiskohteita. 

presidentin, Andrew Jacksonin patsas, josta 
koko alue on saanut nimensä. Kaiken tämän 
voi kokea ilmaiseksi. 
www.neworleansonline.com

 

3-San Francisco

Golden Gate 
Bridge
San Franciscon tunnetuin maamerkki, 
Golden Gate –silta, viettää tänä vuonna 
75-vuotisjuhlaansa. Sillan yli voi kävellä 1

2
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tai pyöräillä, ja se on ihanteellinen paikka 
San Franciscon kaupunkisiluetin valoku-
vaamiseen. Aloita kierroksesi Golden Gate 
National Recreation Area –puistoalueelta, 
josta pääsee tutustumaan sillan sisäpuolelle 
ja kurkistamaan kulissien taakse. Kaikki 
ilmaiseksi. Voit suunnitella käyntisi jo 
etukäteen ilmaisen iPhone- tai Android-
sovelluksen avulla. 
www.nps.gov/goga/index.htm 

 

4-Washington, D.C.  
The National 
Mall
Pääkaupungin National Mall –keskuspuis-
tosta löytyy useita USA:n merkittävimpiä 
nähtävyyksiä, uudesta Martin Luther King 
Jr. National Memorial – monumentista 
maailman suurimpaan museoon, kuului-
saan Smithsonian Castleen. Kaiken tässä 
kansallispuistossa voi kokea ilmaiseksi. Voit 
myös ladata ilmaisen sovelluksen älypuheli-
meesi ja käyttää sitä oppaanasi tutustuessa-
si eri kohteisiin. 
www.nps.gov/mall/index.htm

5-Chicago

Lincoln 
Park Zoo
Lähes uskomatonta, mutta totta. Yksi USA:n 

vanhimmista eläintarhoista, 
Lincoln Park Zoo sijaitsee kau-
niilla puistoalueella Chicagon 
keskustan läheisyydessä. Eläin-
tarhassa on yli 1200 eläintä ja 
sinne on ilmainen sisäänpääsy 
365 päivää vuodessa. Eläinten 
lisäksi puistosta löytyy karusel-
leja, polkuveneitä ja muuta kivaa 
tekemistä erityisesti lasten kanssa 
matkustaville. Todella edullinen tapa 
viettää hauska päivä koko perheen 
kanssa. www.lpzoo.org

 

6-New 
York City

Central Park
Kaikki Ison Omenan Central Parkissa 
käyneet tietävätkin, että ilmaista tekemis-
tä ja nähtävää riittää runsaasti. Keskellä 
Manhattania sijaitsevaa puistoa sanotaan 
suurkaupungin vihreiksi keuhkoiksi. Täältä 
löytyy hiljaisia polkuja kuljeskeltavaksi, 55 
monumenttia ihailtavaksi, 26 urheilukent-
tää ja 21 leikkipaikkaa lapsille. Central Park 
on oiva paikka ihailla Manhattanin upeaa 
siluettia. Jos omaa eväskoria ei tullut mu-
kaan, löytyy puistosta kioskeja ja kahvioita, 
jotka myyvät pikkupurtavaa. 
www.centralparknyc.org  ■

3
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RANCH-LOMA  
preerialla

preerialla, sisältäen sekä juoksuhiekkaa, 
kasvillisuutta, pieniä järviä ahvenineen, 
kojootteja ja hirviä, tiheää metsää ja preeria-
aroja.  
 Ranchi sijaitsee McKenzie-nimisellä alu-
eella keskellä Pohjois-Dakotan osavaltiota. 
Täällä voi ratsastaa samoja polkuja, joita 
preeriavaunut aikoinaan kulkivat, aroilla 
joilla intiaaniheimot metsästivät biisoneita, 
käydä kummituskaupunki Britainissa ja 
nähdä preerian uudisasukkaiden hylättyjen 
asumusten raunioita. Täällä Johnsonit ja 
Larsenit aikoinaan aloittelivat uutta elämää. 
Kaikki tämä löytyy Rolling Plains Adventu-
res Ranchin alueen sisältä. 
 On myös mahdollista osallistua ranchin 

Preerialta kuuluu kavioiden kopsetta. 
Asfaltticowboyt, jotka vielä pari päi-
vää sitten olivat tavallisia kaupunki-

laistyttöjä ja -poikia, ratsastavat ohitsemme 
preerialla, niin kuin eivät koskaan olisi 
muuta tehneetkään. Olemme Rolling Plains 
Adventures Ranchilla, joka on niin sanottu 
«working ranch» – tarkoittaen ranchia jossa 
kasvatetaan nautakarjaa  –  järjestäen sen 
ohessa myös ratsastus- ja cowboylomia.  
 Veljekset Jeremy (32) ja Jay Doan (30) 
pyörittävät ranchia, joka on ollut perheen 
omistuksessa jo viiden sukupolven ajan. 
Majoitusta on tarjolla kolmessa mökissä 
ranchin alueella, ja ratsastusmahdolli-
suuksia löytyy tällä omalla 4000 hehtaarin 

Asfaltticowboy-joukkomme päästettiin 
vapaaksi ja hevosen selkään ranchilla 
Pohjois-Dakotassa – eikä preeria ollut 
sen jälkeen enää entisellään. 

10 DISCOVER AMERICA
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PREERIAN UUDISASUKKAIDEN hylättyjen asumusten 

raunioita näkee ratsastusretkillä. Täällä Johnsonit ja 

Larsenit aikoinaan aloittelivat uutta elämää. 

HEVOSET VALLOILLAAN 

preerialla on muisto joka 

jää mieleen.

– EI HAITTAA,  jos ei vielä osaa ratsastaa, Jeremy 

lupaa.– Annamme tehokurssin.
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päivittäiseen työhön karjapaimenena. Täällä 
voi itse päättää haluaako vain ratsastaa vai 
myös heittää lassoa ja paimentaa karjaa. 
Istuessaan ratsaille auringon laskiessa 
preerian yllä ja lasson heiluessa karjalauman 
päällä tuntuu kuin aika olisi pysähtynyt – 
vuosiluku voisi yhtä hyvin olla 1800 kuin 
2012. 
 Huomaa nopeasti, että karjanhoidosta ei 
välttämättä tarvitse tietää mitään tänne tul-
lessaan. Sen oppii muutaman päivän lomalla 
Doanin veljesten seurassa. – Ei myöskään 
haittaa jos ei vielä osaa ratsastaa, Jeremy 
lupaa. – Annamme tehokurssin. 
 On myös hyvä tietää, että veljekset sekä 
noutavat että vievät vieraat takaisin Bis-
marckin lentokentälle, jonne on runsaan 
puolen tunnin ajomatka. Lisätietoja hin-
noista ja majoituksesta Black Leg Ranchilla 
netissä www.rollingplainsadventures.com. ■



RMI-RealAmerica.fi  

Wyoming

Idaho

South Dakota

Montana

Gateway of  Denver

Come explore the

Real America

North Dakota
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ANCHORAGE

Porttisi eksoottiseen  

Alaskaan
Suurkaupunkilomaa 

ja villejä luon-

toelämyksiä - 

Anchorageen 

lomalle lähtevä saa 

molemmat samassa 

paketissa.    
Kuva: Visit Anchorage

Retkiä
James suosittelee erityisesti kahta retkeä 
Anchoragesta: Denalin ja Kenai Fjordsin kan-
sallispuistoihin. Denali sijaitsee Anchoragen 
pohjoispuolella. Sinne pääsee joko junalla tai 
autolla, tiet ovat hyvässä kunnossa.  

Kansallispuiston tärkein luontonähtä-

vyys on Mount McKinley, Pohjois-Amerikan 
korkein vuori. Eläinmaailmakin on vertaansa 
vailla. Täällä on hyvät mahdollisuudet nähdä 
sekä harmaakarhuja että mustakarhuja, 
molempia lajeja löytyy runsaasti, samoin 
laumoittain poroja, hirviä, susia, kanadanil-
veksiä ja ahmoja. Kansallispuiston resorteissa 
on hyvät yöpymismahdollisuudet. James 
suosittelee tänne vähintään kolmen päivän ja 
kahden yön retkeä. 

Vaihtoehtoisesti voi suunnata etelään 
Kenai Fjordsin kansallispuistoon. Puiston 
mahtavimmat luontonähtävyydet ovat sen 
38 jäätikköä. Toinen puistolle tyypillinen 
luonnonilmiö ovat jäämassojen muovaamat 
lukuisat vuonot, joista koko puisto on saanut 
nimensä.  

Puistossa voi osallistua valassafarille ja 
nähdä sekä ryhävalaita että miekkavalaita, ja 
myös merileijonia. Kyseessä on kokopäiväret-
ki, joka onnistuu parhaiten yhdistettynä yöpy-
miseen jossain kansallispuiston resorteista.  ■

300 000 Alaskan noin  700 000 asuk-
kaasta asuu osavaltion suurimmassa kau-
pungissa, Anchoragessa.  Alaskan pääkau-
punki on Juneau, mutta Anchoragessa on 
paras infrastruktuuri ja se on helpoimmin 
saavutettavissa lentäen. Lentokenttä, Ted 
Stevens Anchorage International Airport 
(ANC), sijaitsee noin seitsemän kilometrin 
päässä keskustasta. 

Anchoragessa on paljon nähtävää, 
kuten Alaska Native Heritage Center, 
Anchorage Zoo, Anchorage Museum 
of History and Art, ja Alaska Wildlife Con-
servation Center.
  – Lisäksi voi vaikka vuokrata kalastusvä-
lineet ja lähteä lohenkalastukseen keskelle 
kaupunkia, kertoo James Minton Visit An-
choragesta. – Merikalastusta pääsee kokei-
lemaan vain puolentoista tunnin ajomatkan 
päässä keskustasta. Esimerkiksi ruijanpal-
laksen kalastus on todella suosittua. 

Monet vierailijat lähtevät retkille An-
choragen ulkopuolelle mm. hirviä, valkoisia 
dall-lampaita ja mustakarhuja bongaa-
maan. Tony Knowles Coastal Trailsin retket 
tehdään patikoiden tai pyöräillen ja samalla 
avautuvat upeat maisemat kaupungin yli. 

Anchorage on hyvä tukikohta jos 
arvostaa suurkaupungin palveluita ja 
tarjontaa, kuitenkin koskematon luonto on 
helposti saavutettavissa, James sanoo. 
 – Hienoja vaellusreittejä Alaskan villissä 
luonnossa löytyy vain tunnin matkan pääs-
tä. ■

Kuvat vasemmalta:

▪ RETKI PORTAGEN JÄÄTIKÖLLE on

yksi monista eksoottisista Anchoragesta 

järjestettävistä päiväretkistä. 

▪ ANCHORAGEN siluetti.

 ▪ LOHENKALASTUS keskellä suurkaupunkia 

onnistuu Anchoragessa.

 ▪ KARHUJA pääsee näkemään retkillä 

kansallispuistoihin.
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VUORISTOTIE: Upeita maisemia ajettaessa. 

Denverin keskustasta Kalliovuorten suuntaan.
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Denver – The Mile High City

Miljoonakaupunki 
vuoristossa

melontaa, patikointia ja kiipeilyä kesäkuukau-
sina, hiihtoa ja lumilautailua talvella. Aspen 
on maailmankuulu talviurheilun keskus.  
 Keskikaupungin sykkivä sydän on lähes 
kaksi kilometriä pitkä 16th Street Mall -puisto-
katu, josta löytyy 200 puuta, 50 000 kukkaa, 
28 ulkoilmaravintolaa ja paljon shoppailu-
mahdollisuuksia. Ilmaisilla busseilla pääsee 
kulkemaan kadun päästä päähän, keskimäärin 
55 000 matkustajaa käyttää busseja päivittäin, 
ja kadun keskiosan puistobulevardi on omis-
tettu jalankulkijoille.
 Sen varrella löytyy penkkejä istuskeluun ja 
pöytiä, joiden ääressä shakinpelaajat kohtaa-
vat. Kaikki tämä avoimen taivaan alla. Katettu-
ja paikkoja ei juuri kaivatakaan kaupungissa, 
jossa aurinko paistaa keskimäärin 300 päivää 
vuodessa. 
 Käynti joissain kaupungin museoista tai 
taidegallerioista, kuten Clyfford Still Museu-
missa, Denver Art Museumissa ja History 
Colorado Centerissä kuuluu tietysti  myös 
The Mile High Cityn vierailuun. Kaikki kolme 
edellämainittua sijaitsevat aivan lähekkäin, 
miellyttävällä kävelyetäisyydellä toisistaan. 
Keskustan luoteispuolella on historiallinen 
LoDo:n kaupunginosa (lyhennys sanoista 

Kirjailija Mark Twainin mukaan South 
Platte River, Denverin läpi 1609 met-
rin korkeudessa virtaava joki, ei ole 

mistään kotoisin, tuskin pientä tunturipuroa 
suurempi. Ensi kertaa joen nähdessään hän 
nimittäin tokaisi: “Jos omistaisin tämän joen, 
niin sulkisin sen yöksi, etteivät koirat pääsisi 
latkimaan sitä kuivaksi.” 
 Joka tapauksessa joki näyttää olevan 
suosittu virkistysalue kesäkuukausina, jolloin 
paikalliset saapuvat sinne polskimaan ja vil-
voittelemaan. Ja South Platte Riverin ansiosta 
itse asiassa koko Denver on olemassa. 
 Denver perustettiin vuonna 1858 kun joesta 
löydettiin kultahippuja, ja on sen jälkeen kas-
vanut Coloradon väkirikkaimmaksi kaupun-
giksi ja osavaltion pääkaupungiksi. Denverin 
metropolialueella, esikaupungit ja lähialueet 
mukaanluettuina, asuu nyt noin kaksi ja puoli 
miljoonaa ihmistä. 
 Kultaa ei täältä enää löydy, mutta itse 
Denver on matkailijalle mainio sekoitus 
suurkaupunkia ja vuoristoseikkailua, kau-
punkikulttuuria ja ulkoilma-aktiviteetteja. 
Sijaitseehan miljoonakaupunki mahtavan 
Kalliovuorten vuoriketjun juurella mahdol-
listaen monenlaista tekemistä: koskenlaskua, 

Denver on kiinnostava matkai-
lukohde jo sinänsä, mutta myös 
luonnollinen lähtöpaikka ret-
kille Kalliovuorten vuoristoon. 



”Lower Downtown”), jonka monet vanhat ra-
kennukset on restauroitu ja kaupunginosasta 
on tullut muodikas ja suosittu putiikkeineen, 
ravintoloineen ja taidegallerioineen. Denver 
on tunnettu myös oluen- ja viinintuotannos-
taan. Kannattaakin vierailla jossain kaupun-
gin olutpanimoista tai  lähteä retkelle heti 
Denverin keskustan ulkopuolella sijaitseville 
viinitiloille. ■

1) UNOHTU MATON

MAISEMAREITTI, aja Pohjois-Ameri-
kan korkeimmalla sijaitsevaa asfaltoitua 
tietä aina Mount Evansin huipulle, 4348 
metrin korkeudelle merenpinnasta. Noin 
100 kilometriä Denverin keskustasta 
sijaitseva tie on avoinna toukokuun lo-
pulta lokakuun ensimmäiseen maanan-
taihin asti. 

2) NOIN 25 KILOMETRIÄ Denverin 
keskustasta sijaitsee Red Rocks, punais-
ten kalliomuodostelmien sisään luonnon 
muovaama amfi teatteri, jonka akustiikka 
on maailmankuulu. Paikan vierailukes-
kuksessa voi tutustua Red Rocksin his-
toriaan ja siellä vierailleisiin artisteihin 
ja on varmasti käynnin arvoinen, vaikka 
juuri kyseisenä ajankohtana ei ohjelmas-
sa olisikaan konsertteja. 

3) TUSKINPA LÖYTYY KETÄÄN 

joka ei olisi kuullut Buffalo Billistä. Hä-
nen hautansa sijaitsee harjulla Denverin 
yläpuolella. Täällä on myös museo, jossa 
voi nähdä elokuvaesityksiä Buffalo Billin 
elämästä. Esillä on myös paljon tälle 
värikkäälle ja kiinnostavalle villin lännen 
legendalle kuulunutta tavaraa. 

4) KALLIOVUORTEN JUURELLA 
noin 25 minuutin automatkan päässä 
Denverin keskustasta sijaitsee hurmaava, 
unelias Goldenin pikkukaupunki. Kuten 
nimestäkin voi jo päätellä, kyseessä on 
aito entisajan kullankaivajien kaupunki, 
joka tihkuu vanhaa villin lännen tunnel-
maa vielä tänäkin päivänä. 
www.VISITDENVER.com

4 retkeä Denveristä:
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Kuvat vasemmalta:

▪ SINIKARHU: 12 metriä korkea Blue Bear katse-

lee kaivaten sisään Colorado Convention Centerin 

ikkunasta  Denverissä. Veistos on suosittu 

valokuvauskohde. 

▪ KULLANKAIVAJIEN KAUPUNKI: Noin 25 minuutin 

automatkan päässä Denveristä sijaitsee vanha 

kullankaivajakaupunki Golden. Täällä voi nauttia 

ulkoilmakahviloiden antimista tai pulahtaa kau-

pungin halki virtaavaan Clear Creek –jokeen.

▪ BUFFALO BILL. Ehkä kaikkien aikojen suurin 

villin lännen legenda on haudattu harjulle, josta 

on näköala yli Denverin kaupungin. Museo on 

käynnin arvoinen. 

▪ RED ROCKS: Luonnon muovaama amfi teatteri 

punaisten kalliomuodostelmien sisällä noin 25 

kilometrin päässä Denveristä on suosittu konsert-

tipaikka ja retkikohde.

MOUNT EVANS nousee 4348 metriin merenpinnasta.



DENVER
COLORADO
Gateway to the Rockies
and the American West.

Located at the base of the
Rocky Mountains, Denver, Colorado, is one of America’s most
vibrant and scenic cities. Stroll along the 16th Street Mall with
its outdoor cafés, shop in Cherry Creek and Larimer Square, or
explore Denver’s creative side at local art galleries and the 
Denver Art Museum, just one of the 40 museums in the Mile
High City. Take a day trip to Rocky Mountain National Park and
enjoy a concert under the stars at Red Rocks Park & 
Amphitheatre. Find out more at VISITDENVER.com



M
h

Meno-paluu 

Denver – 

Minneapolis

BLACK HILLS ETELÄ-DAKOTASSA: 

tämän lähemmäksi cowboy-unelmaa tuskin pääsee.
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Matkailuautolla 
halki Villin Lännen

 –Botanical Gardens
 Lounas Cheyennessä
•  Fort Laramie Historic Site.
•  Yöpyminen Palmer Gulchissa, 
 Etelä-Dakotan kuuluisilla Mustilla 
 vuorilla - Black Hills. 
•  www.palmergulch.com 

Päivä 3
Vietä rentouttava aamupäivä Palmer 

Gulchissa.

•  Iltapäivä ja ilta presidenttien seurassa
  Mount Rushmore National Memorial
  –muistomerkillä. 
•  Yöpyminen Palmer Gulchissa.

Päivä 4
Keystone “City Experience”.

•  Custer State Park– voit vuokrata 

Nyt onkin helppo toteuttaa periamerikka-
lainen lomamatka omalla matkailuautolla 
– meno-paluu Denver – Minneapolis. Tässä 
ehdotuksemme matkareitistä sekä nähtä-
vyyksiä ja koettavaa matkan varrella. Kaikki 
yöpymiset (Mall of American hotelliyötä 
lukuunottamatta) perustuvat yöpymiseen 
matkailuautossa puistoissa ja leirintäalu-
eilla, joissa on sähköistetyt matkailuauto-
paikat.

Päivä 1
Saapuminen Denveriin Icelandairin 

suoralla lennolla Reykjavikista. 

Päivä 2
Denveristä Wyomingin pääkaupunkiin 

Cheyenneen, jossa mm. seuraavaa:  

•  Molley Trolley-retki Cheyennen 
 historiallisiin kaupunginosiin.
•  Kasvitieteellinen puutarha 

Vain yhdellä välilaskulla Reykjavikissa 
pääsee nyt lentämään eksoottiseen Denveriin 
Kalliovuorten juurelle monelta Suomen, 
Ruotsin, Tanskan ja Norjan lentokentältä. 

 pikkuauton Palmer Gulchista ajaaksesi
  Needles Highwaylla sekä käydäksesi 
 Crazy Horse Memorialissa. 
•  Yöpyminen Palmer Gulchissa.

Päivä 5  
Black Hillsistä Chamberlainiin

•  Näe Badlands National Park
•  Koe Wall Drug -ostoskeskus
•  Yöpyminen Chamberlainissa
 Cedar Shore’ssa.
•  www.cedarshore.com

Päivä 6 
Chamberlainista Brookingsiin 

tai Watertowniin.

•  Vierailukohteita: AKTA Lakota 
 Museum, Corn Palace Mitchellissä, 
 Pieni talo preerialla –kirjailija Laura 
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 Ingalls Wilderin lapsuuudenkoti ja 
 kiertoajelu De Smetissä. 
•  Yöpyminen lähellä Watertownia tai  
 Brookingsia.

Päivä 7 
Itään HWY 212:ta pitkin Minneapo-

lisiin ja St. Pauliin. Ajomatkan kesto 

4–5 tuntia.

•  Tällä kertaa suosittelemme majoitusta
  Radisson Waterpark of America –
 hotellissa matkailuauton sijaan, erityisesti
  jos matkustat lasten kanssa. Hotellissa
  on valtava kylpylä-vesipuisto ja se 
 sijaitsee aivan USA:n suurimman 
 ostoskeskuksen,  “Mall of American” 
 vieressä.
•  www.waterparkofamerica.com

Päivä 8–9  
Tutustu Minneapolisiin, St. Pauliin ja 

Mall Of Americaan.

Päivä 10  
Takaisin länteen. On aika suunnata 

jälleen länteen Denverin lentokenttää 

kohti. Mutta nyt eri reittiä tarjoten 

uusia elämyksiä.

•  Ensimmäinen pysähdys:  Fargo-West
  Fargo-Moorhead –alue Minnesotan ja
  Pohjois-Dakotan rajalla.
•  RED RIVER ZOO: Täällä näet Red River
  Valley – laakson eläimiä lähietäisyydeltä.
  Yli 300 eläintä ja 75 eläinlajia.
•  SCHEELS ALL SPORTS: 
 Kauppakeskus, jonka 85 myymälää 
 keskittyvät urheilu- ja ulkoiluvarusteisiin
  sekä fanituotteisiin. Lapsille jo 
 maailmanpyörä “Scheels Wheel” on
  pysähdyksen arvoinen. Tilava 
 parkkipaikka, jonne matkailuauto on   
 helppo pysäköidä. 
•  FARGON ILMAILUMUSEO:  Fargo Air
  Museum on ennen kaikkea ilmailu- ja 
 lentokoneharrastajien käyntikohde. Esillä
  on joitakin koneharvinaisuuksia, joita
  muualta ei löydy, esim. maailman ainoa
 vielä lentävä Super Corsair. 
•  HERITAGE-HJEMKOMST CENTER:
 The Heritage-Hjemkomst Center on

MINNEAPOLIS

Kuvat vasemmalta:

▪ BADLANDSIN BIISONIT ovat vain yksi monis-

ta periamerikkalaisista eläinlajeista, joihin voit 

solmia lähikontaktia Badlandsissa. 

▪ CRAZY HORSE MEMORIAL Etelä-Dakotan 

Mustilla vuorilla. 

▪ ILLALLISRISTEILY “Lewis & Clark” –siipira-

taslaivalla Pohjois-Dakotan pääkaupungissa 

Bismarckissa on eksoottinen elämys. 

▪ RADISSON WATERPARK OF AMERICA on 

kylpylähotelli aivan Mall of American vieressä 

Bloomingtonissa, 15 minuutin päässä sekä 

Minneapolisin että St. Paulin keskustasta. Jos 

lapset ovat matkalla mukana, on tämä hyvä 

paikka jättää matkailuauto pariksi päiväksi 

parkkiin ja nauttia hotellin palveluista. 

▪ DENVERIN SILUETISTA NÄKYY, että 

“the mile high city” on suurkaupunki vuoris-

tossa. 

▪ MATKALLA LÄNTEEN INTERSTATE 94 –tietä 

Bismarckista kohti Montanaa näet tienviitan 

Enchanted Highwaylle. Kannattaa poiketa, jos 

olet vaihtoehtotaiteeen ystävä. 
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«Jos lapset ovat matkalla mukana,
on Radisson Waterpark of America 
hyvä paikka jättää matkailuauto 
pariksi päiväksi parkkiin ja 
nauttia hotellin palveluista»
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  pystytetty Atlantin yli vuonna 1982
 purjehtineen autenttisen, käsinrakennetun
  viikinkilaivan ympärille.
•  Aja Fargosta “cowboykaupunki” 
 Jamestowniin, noin puolentoista tunnin
  ajomatka Interstate 94 –tietä. 
•  Ehdotamme yöpymistä täällä.

Päivä 11 
•  Näet maailman suurimman biisonin 
 60 tonnia painavan betonimöhkäleen,
  jo paljon ennen Jamestowniin tuloa. Tällä
  pikku paikkakunnalla on oma western-
 teemapuistonsa nimeltään “The Frontier
  Village & World’s Largest Buffalo”. Siellä
  laiduntaa myös ihan eläviä biisoneita –
  niiden joukossa harvinainen 
 albiinobiisoni “White Cloud”.
•  Jatka Interstate 94:ää länteen kohti 
 Bismarckia, kaupunkia keskellä preeriaa,
  joka on saanut nimensä Otto von 
 Bismarckin mukaan. Kaupunkilaisten 
 toiveena oli, että nimi hyödyttäisi 
 kaupunkia taloudellisesti. Pettymys oli
 suuri, kun ainoa mitä Saksan 
 rautakansleri (1815–1898)  heille lähetti
  oli lyhyt kiitoskirje.
•  Bismarck-Mandan-kaksoiskaupungissa
  kannattaa käydä historiallisessa Fort 
 Abraham Lincoln State Parkissa, 
 Missouri-joen rannalla. Kävele On-
 A-Slant Indian Village –intiaanikylään ja
  näe mandan-intiaanien puoliksi 
 maanalaisia asumuksia. 
 Varaa aikaa myös käyntiin The Custer   
 Housessa, kenraali George Custerin 
 ja vaimonsa Libbien kotitalossa. 
•   Yöpyminen Fort Abraham Lincoln State
  Parkissa.
•  www.ndparks.com/parks/fortabraham-
 lincoln-state-park.

Päivä 12  
Bismarck/Mandan.

•  Näe  “the Skyscraper of the Prairie”,
  Pohjois-Dakotan pääkaupungin 19 
 kerrosta korkea rakennus 1930-luvulta.
 Täältä löydät myös osavaltion museon,
  jossa voit tutustua dinosauruksiin ja 
 intiaanien historiaan. Illalla 
 mieleenpainuvan elämyksen tarjoaa
  illallisristeily Missouri-joella  “Lewis &
  Clark Riverboat” -jokilaivalla.  
•  Yöpyminen: Suosittelemme vielä yhtä
  yötä Fort Abraham Lincoln State Parkissa.

Päivä 13
Washburn Area.

•  LEWIS & CLARK INTERPRETIVE 
 CENTER:
 Amerikkalaisille tutkimusmatkailijoille
  Lewisille ja Clarkille omistettu keskus.
  Lewis ja Clark purjehtivat Mississippi-
 joen yli 200 vuotta sitten tutkimusmat-
 kallaan länteen ja viettivät talven nykyisen
  Pohjois-Dakotan alueella.
•  Käynnin arvoinen on myös FORT 
 MANDAN, puhdas rekonstruktio Lewisin

Kuvat vasemmalta:

▪ MOUNT RUSHMORE Etelä-Dakotassa on 

kansallismonumentti, jota ei voi ohittaa. 

▪ KARJAKAUPUNKI MEDORA on kuin cowboy-

fi lmin kulissi.Cowboyiden Hall of Fame ei voisi 

sijaita sopivammassa paikassa. 

▪ ON-A-SLANT- INDIAN-VILLAGE uudel-

leenrakennettuine asumuksineen ja monine 

jännittävine kertomuksineen heimoista, jotka 

asuivat täällä ennen eurooppalaisten tuloa 

sijaitsee Bismarck-Mandanin alueella keskellä 

Pohjois-Dakotaa. 

▪ DENVER INTERNATIONAL AIRPORT– täältä 

seikkailu alkaa.
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  ja Clarkin talvitukikohdasta vuosina
  1804-1805. 
•  KNIFE RIVER INDIAN VILLAGES 
 NATIONAL HISTORIC SITE: 
 Täällä on sekä  intiaanikylien raunioita
  että rekonstruoituja asumuksia ajalta
  ennen vuotta 1845, jolloin Hidatsa- 
 ja Mandan –intiaaniheimot asuttivat
  seutua. Juuri täällä Lewis ja Clark 
 tapasivat intiaanityttö Sakakawean, 
 jolla tuli olemaan suuri merkitys heidän
  menestykselleen. Yöpyminen Lake 
 Sakakawea State Parkissa tai Cross Ranch
  State Parkissa.
•  www.ndparks.com/parks/lakesakakawea-
 state-park; /www.parkrec.nd.gov/parks/
 crsp/crsp.html

Päivät 14 & 15
•  Suunta länteen ja Medoraan, pieneen 
värikkääseen karjankasvatuksesta elantonsa 
saavaan kaupunkiin, joka sijaitsee runsas 
200 km länteen Bismarckista Interstate 
94:n varralle, exit 27, lähellä Montanan 
rajaa.   Medora on kuin western-fi lmien 
elävä elokuvakulissi ja sieltä löytyy mm. 

“Cowboy Hall of Fame”. Medorassa voi käy-
dä Theodore Roosevelt National Parkissa ja 
nähdä mm. biisoneita, hirviä, villihevosia ja 
preeriakoiria.    

Päivä 16
•  Matka jatkuu Deadwoodiin  joka
  perustettiin kultakuumeen aikaan vuonna
  1876. Noin 250 km Medorasta Spearfi sh
  Canyon Scenic Byway –tietä. 
•  Wild Bill Hickok ja Calamity Jane on
  haudattu tänne.  Saloon #10 on kenties
  maailman ainoa museo, joka sijaitsee
  baarissa.  

Autonvuokrausyhtiö Cruise 
Americalla on toimisto Denverissä. 
Hinnat vaihtelevat matkustusajan-
kohdan mukaan. Neljälle hengelle 
sopivan matkailuauton voi saada 
100 dollarin vuorokausihintaan 
jopa ruuhkaisimman kesäsesongin 
aikaan. Hiljaisempina kausina 
samanlaisen auton saa vuokrattu 
noin puoleen hintaan.  

•  Yöpyminen Etelä-Dakotassa – 
 Campgrounds Rushmore Shadows tai
  ElkhornBear Country and Reptile 
 Gardens.
•  www.midwestoutdoorresorts.com/
 rushmore-shadows/rushmore-shadows ;
  /www.elkcreekresort.net/

Päivä 17
•  Suoraan takaisin Denveriin  

 ja yöpyminen siellä ennen lentomatkaa
  kotiin.  ■

LUONNONKAUNIS MONTANA tarjoaa 

monia luontoelämyksiä, metsästystä ja 

kalastusta.

Matkailuauton vuokraus



15% alennus seuraavaan vuokraukseesi USA:ssa tai Kanadassa!

Näe ja koe lomallasi enemmän - vuokraa Avis-auto.

Voit tutustua moniin ihastuttaviin matkakohteisiin 15% alennuksella vuoden 2013 aikana.

Alennuksen saa Avisin lomahintoihin. 

Saat alennuksen, kun merkitset varaukseesi AWD-alennusnumeron G020700.

puh. 09 8598 333.

Tarjoukseen liittyviä ehtoja noudatetaan.
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SEGWAY-RETKELÄISET hengähtävät puistossa, 

taustallaan Minneapolisin kaupunkinäkymä. 



29 DISCOVER AMERICA

Minneapolisin kantakaupunki on 
jalankulkijoiden valtakuntaa. 

Jos laiskottaa, voi valita 
kaupunkikierroksen myös 

”Segwayn” selässä. 

    Minneapolis 

ilman askelia 

Liu’umme aivan äänettömästi 
Minneapolisin pilvenpiirtäjien lomassa ja 
tunnemme kylmänraikkaan tuulen poskil-
lamme. Ryhmässämme on kahdeksan hen-
keä, jokaisella oma Segway. Kun nojaamme 
eteenpäin vauhti nopeutuu, kun taaksepäin, 
vauhti hiljenee. 
 Myös vastamäessä tämä tasapainon säi-
lyttämisestä itse huolehtiva laite vie meidät 
äänettömästi ylös asti. Kaksipyöräinen 
ajoneuvo toimii käynnissä ollessaan mikro-
prosessorien ja sähkömoottoreiden avulla. 
Kääntyminen sujuu ohjaustankoa oikealle 
tai vasemmalle työntämällä. Tasapainosta 
huolehtii gyroskooppi. Tämä on aivan huikea 
tapa tutustua USA:n ”Pikku Omenaan”. 
 Olemme mukana kaksi ja puoli tuntia
kestävällä opastetulla kierroksella. Oppaat 
kulkevat edessämme ja takanamme, ja 
jokainen meistä ajaa itse omaa ajoneuvoaan. 
Tarvitaan ainoastaan hieman tasapainoilu-
taitoa. 
 Pian saavumme Stone Arch Bridgelle, joka 
ylittää Mississippi-joen. Kuljemme halki 
tämän Keskilännen suurkaupungin perä-
kanaa - kuin hanhenmarssia, hanhiemo 
edessä ja me poikaset perässä. Opas pysähtyy 
kertomaan Anthony Fallsin kosken historiaa 
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ja jatkamme idylliseen Nicollett Islandin 
kaupunginosaan ja samannimiseen puistoon, 
jota vesi ympäröi joka puolelta.
Kierroksen puolessa välissä rullaamme 
sisään uskomattoman lumoavan Mill City 
Museumin portista. Täällä saamme lämmin-
tä juotavaa ja teemme kulttuuri- ja taidekier-
roksen. Museossa kuulemme Minneapolisin 
historiasta, kuten että runsaat 100 vuotta 
sitten Minneapolis oli maailman suurin jau-
hontuottaja ja sai siksi liikanimen Mill City, 
Myllykaupunki.   
 Tänään Minneapolis näyttäytyy hypermo-
dernina kaupunkina hohtavine pilvenpiir-
täjineen, värikkäine kaupunginosineen ja 
monine etnisine ryhmineen – pohjoismaa-
laiset etunenässä. Minneapolisissa kaikki 
tietävät käsitteen smorgasbord. Jos haluat 
osallistua segway-kierrokselle Minneapolisin 
halki, katso lisätiedot osoitteesta 
www.magicalhistorytour.com ■

KAHDELLA PYÖRÄLLÄ sisään Mill City Museumiin.

PIKKU OMENA, etualalla Mississippi-joki.  

ANTHONY FALLS, koski Mississippi-joella 

keskellä suurkaupunkia. 

MINNEAPOLIS



The land of 10,000 lakes
is also the land of 10,000 adventures.

Minnesota offers visitors exciting adventures: Enjoy the nation’s largest shopping complex—Mall of America; 
experience world-class arts and culture; shop for clothing tax-free; view America’s eagles, bears and wolves at national 

centers and visit the Mississippi River at its headwaters. For more Minnesota adventures visit www.exploreminnesota.com.

Check out these websites for more information about places to go and things to do in Minnesota.

www.MallofAmerica.com www.BloomingtonMN.org www.minneapolis.org www.visitsaintpaul.com www.bestwesternminnesota.com
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Mall Of American 
toiset kasvot

muissa simulaattoreissa istuvia lentäjiä 
vastaan ja saada kirjallisen todistuksen kun 
“game overin” aika koittaa.

Ulkona Mall of American ympärillä 
on useita suurempia ja pienempiä tapah-
tumalavoja. Täällä voi yhtäkkiä huomata 
päässeensä keskelle levynjulkistamistilai-
suutta tai maailmankuulun countrylaulajan 
tai poptähden ilmaiskonserttia. 

Mall of America t arjoaa ostosten teke-
misen lisäksi niin paljon muuta, että välillä 
ihan unohtaa olevansa ”tavaratalossa”.
 Ei siis tarvitse olla shoppailun ystävä viih-
tyäkseen näiden valtavien seinien sisällä 
vaikka aamusta iltaan. 
Kauppojen, ravintoloiden ja viihteen lisäksi 
täältä löytyvät kaikki kaupungin tarjoamat 
mahdollisuudet. Asiaan kuuluu, että Min-
nesotan osavaltio, jossa Mall of America 
sijaitsee, on oikea shoppailijan paratiisi. 
Osavaltio ei nimittäin peri lainkaan arvon-
lisäveroa vaatteista, kengistä, ruoasta tai 
lääkkeistä. www.mallofamerica.com

Mall of America täytti juuri pyöreät 

20 vuotta. Bloomingtonissa, Minnesotan 
osavaltiossa sijaitseva kompleksi on USA:n 
suurin saman katon alla toimiva ostos- ja 
viihdekeskus. Minneapolisin ja St. Paulin 
kaupungit sijaitsevat aivan vieressä.

Mall of America on valtava: Yli 520 
kauppaa, 60 ravintolaa, 14 elokuvateatte-
ria, sisähuvipuisto Nickelodeon Universe, 
maailman suurin maanalainen akvaario, 
Minnesota Sea Life Aquarium, jossa on 
kaloja ja merinisäkkäitä niin mereltä kuin 
Mississippi-joelta, sisäminigolfrata ja monia 
muita huvituksia. 

Mall of Americaa kutsutaan kaupun-
giksi kaupungissa. Kaupungilta se totisesti 
tuntuukin pitkin katuja kuljeskellessa, 
jalkakäytävien penkeillä istuskellessa, 
ralliautosimulaattoria ajaessa tai hävittä-
jälentäjää A.C.E.S:n lentosimulaattorissa 
leikkiessä. Täällä voi leikkiä sankaripilottia 

Mall of America ei ole vain USA:n suurin ostoskeskus. Se on kuin kokonainen 

kaupunki tarjoten runsaasti mahdollisuuksia viihtymiseen ja vapaa-ajan viet-

toon. Mall of Americassa saa aikansa kulumaan mainiosti ilman shoppailuakin. 

Suosittuja 
kauppoja
Apple Store, Best Buy, Bose, Burberry, 
Coach, Columbia,HUGO BOSS, Lacoste, 
Macy’s, Michael Kors, Nordstrom, 
Stuart Weitzman ja monta muuta.

Ajanvietettä
Nickelodeon Universe, SEA LIFE Minnesota, 
LEGO Store, Rick Bronson’s House of 
Comedy & The Wedding Chapel.

Suosittuja 
ravintoloita
Bubba Gump Shrimp Co., Cantina 1, 
CRAVE, Dick’s Last resort, Famous
Dave’s, Kokomo’s Napa Valley 
Grill & Rainforest Cafe. 
 



It’s amazing what a little you and  
me time can do. Sun your soul  
along 23 miles of Blue Wave 
beaches. Greater Fort Lauderdale  
is calling at sunny.org

Scan tag to view  
the sunny video. 

Get the free mobile  
app at gettag.mobiVisitLauderdale



CLEARWATER BEACH. Valkeat hiekkarannat, vilkas 
rantaelämä, aurinkovarjodrinkit, turkoosi, lämmin 

merivesi, värikäs arkkitehtuuri ja monipuoli-
nen valikoima lomahuoneistoja rannan 

tuntumassa. 
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Pohjois-Amerikan  «snow birds» suosikki
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Jos haluat viettää lomaa kuin Keskilännen, itäranni-

kon tai Kanadan “muuttolinnut”, on Meksikonlahti oikea 

osoite. Täällä lomaparatiisi seuraa toistaan tuhka tihe-

ään kuin helminauhana. Rantauduimme Clearwater 

Beachille, Naplesiin ja Fort Myersiin.

teiden, kuten Sand Keyn, Belleair Beachin, 
Indian Rocks Beachin ja Madeira Beachin 
kautta, vain muutamia mainitaksemme. 
Runsaasti hotelleja ja vuokrattavia loma-
huoneistoja löytyy koko matkan varrelta. 
Clearwater Beach houkuttelee rantaelämän 
lisäksi myös USA:n parhaimpiin lukeutu-
villa golfausmahdollisuuksilla.  Täältä löy-
tyy maailmanluokan golfkenttiä lähes vieri 
vierestä, ja ne ovat helposti saavutettavissa, 
vain minuuttien matkan päässä rannoilta. 
Pelaaminen on täällä myös edullista, aina-
kin pohjoismaisin silmin katsottuna. 
    

Naples – shoppailua 
ja rantaelämää
Kulkiessaan kaupungin muodikasta, galle-
rioiden, ravintoloiden ja merkkiputiikkien 

Clearwater 
–golfaajien unelmakohde 

Tampan suurkaupungin länsipuolella 
sijaitsee Clearwater Beachin rantalo-
makohde, jonka meno on kuin suoraan 
Hollywood-elokuvasta. Valkeat hiekkaran-
nat, vilkas rantaelämä, aurinkovarjodrin-
kit, turkoosi, lämmin merivesi, värikäs 
arkkitehtuuri ja monipuolinen valikoima 
lomahuoneistoja rannan tuntumassa. 
 Alue on kuin suoraan monen suomalai-
senkin rantalomaunelmasta. Clearwaterista 
etelään kulkee Gulf Boulevard pienellä 
maakaistaleella Tampan lahti toisella puo-
lellaan ja Meksikonlahti valkeine rantoi-
neen toisella. 50 kilometriä pelkkää rantaa! 
Automatka Clearwater Beachilta etelään St. 
Pete Beachille kulkee upeiden rantakoh-

Ihana 
MEKSIKONLAHTI

Kuvat vasemmalta:

▪ NAPLES. Hyvinvointi ja järjestys näkyy 

katukuvassa, täällä on lähes rajoittamattomat 

ostosmahdollisuudet, eksoottista luontoa ja 

paljon retkimahdollisuuksia – unohtamatta 

maailman parhaisiin lukeutuvia rantoja. 

▪ CLEARWATER. Tampan suurkaupungin 

länsipuolella sijaitsee Clearwater Beachin 

rantalomakohde, jonka meno on kuin suoraan 

Hollywood-elokuvasta . 

▪ KEY WEST. Pikku hiljaa rantaa reunustavien 

baarien ja hotellien neonvalot syttyvät. 
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reunustamaa 5th Avenueta avautuu mat-
kailijalle aika paljon tavallisesta poikkeava 
kuva Floridasta. 
 Poissa ovat hikinen nuoriso ja villit ran-
tajuhlat. Naplesissa on paljon aikuisempi 
tunnelma. Hyvinvointi ja järjestys näkyy 
kaupungin katukuvassa, täällä on lähes 
rajoittamattomat ostosmahdollisuudet, 
eksoottista luontoa ja paljon retkimah-
dollisuuksia – unohtamatta maailman 
parhaisiin lukeutuvia rantoja. 
 Lähes pakollinen ohjelmanumero Naple-
sissa on kävellä 12th Avenue Southia aina 
Naples Pier’in laitureille asti katsomaan 
paikallisia kalastajia, jotka pyydystävät 
makrillia aivan rannan tuntumassa, ja 
delfi inejä, jotka hyppivät ja puikkelehtivat 
veneiden välissä.  
 Naples sijaitsee aivan Evergladesin suo-
alueen reunalla. Sieltä pääseekin helposti 
autolla Highway 41:ä pitkin  Big Cypress 
National Preserve –kansallispuistoon pal-
muineen, sypressi- ja mangrovemetsineen.

Fort Myers –  
pikaveneellä Key Westiin

Pitkä rantakaistale kylpee Meksikonlah-
den punahehkuisessa auringonlaskussa. 
Pikku hiljaa rantaa reunustavien baarien ja 
hotellien neonvalot syttyvät. Olemme Fort 
Myersissa. 
 Tässä 50 000 asukkaan rantakaupun-
gissa ovat asuneet aikoinaan mm. Thomas 
Edison ja Henry Ford. Fort Myers on 
tunnettu lomakohde upeiden rantojensa ja 
hienojen luonnonpuistojensa ansiosta.
Uusi, mielenkiintoinen käyntikohde on tai-
demuseo – tai galleria – joka on omistettu 
olympiakisojen sankareille. Olympic Art 
Museumissa voi nähdä monien entisten 
huippu-urheilijoiden tekemiä taideteoksia 
ja tutustua olympialaisten historiaan. Mu-
seon avasi Monacon prinssi Albert II. 
 Myös Fort Myersin ympäristössä riittää 
mielenkiintoista nähtävää. Sanibel ja Cap-
tiva Islands ovat  lähistön saaria, trooppisia 
luonnonpuistoja, joissa pääsee tutustu-
maan vaikkapa alligaattoreihin ja moniin 
eksoottisiin lintulajeihin. 
Täältä voi tehdä retken myös Key Westiin, 
matka sinne pikaveneellä kestää kolme ja 
puoli tuntia. Suosittelemme lämpimästi. ■

Fly & 
drive 
Miamista 
tai Fort 
Lauderdalesta
Miamista tai Fort Lauderdalesta: lähde 
ajamaan länteen Everglades Passwayta 
pitkin Naplesiin. Tie on tunnettu myös 
Alligator Alleyna, sillä matkalla voi 
pysähtyä katselemaan alligaattoreita. 
Pysähdy Naplesissa ja nauti upeasta 
rantakaupungista ja sen mahtavista 
ostosmahdollisuuksista. 
 Jatka edelleen Interstate 75 -tietä 
pohjoiseen Fort Myersiin, jossa seuraava 
pysähdys. Täällä suosittelemme meno-
paluu-pikaveneretkeä Key Westiin. Ta-
sokkaissa veneissä on kaikki oikeudet ja 
mukavuudet. Kesto noin 3 ½ tuntia per 
suunta. Käy myös kaupungin olympia-
taidemuseossa ennen kuin matka jatkuu 
edelleen Interstate 75 –tietä pohjoiseen.
 Seuraava pysähdyspaikka on Clear-
water Beach. Täällä kannattaa pistää 
bailausvaihde päälle ja ottaa myös golf-
mailat käyttöön. Jatka täältä Interstate 
4-tietä koilliseen Orlandoon ja Floridas 
Turnpikeen, sieltä etelään ja takaisin 
Miamin tai Ft. Lauderdalen lentokentäl-
le. Hyvää kiertomatkaa!  ■

Kuvat vasemmalta:

▪ CLERWATER. Alue on kuin suoraan mo-

nen suomalaisenkin rantalomaunelmasta.

▪ NAPLES. Kulkiessaan kaupungin 

muodikasta, gallerioiden, ravintoloiden 

ja merkkiputiikkien reunustamaa 5th 

Avenueta avautuu matkailijalle aika paljon 

tavallisesta poikkeava kuva Floridasta. 

▪ FORT MYERS on tunnettu rantaloma-

kohde upeiden rantojensa ja hienojen 

luonnonpuistojensa ansiosta.



N
u

RETKEN KOHOKOHTA kun helikopteri kääntyy itse Grand 

Canyoniin lentäen sen sisällä laskeutuakseen noin 1000 

metriä kanjonin reunan alapuolelle. 
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NäeVegas 
uusin silmin

Lähde helikopterilla Grand Canyonin ylle, paina kaasu
 pohjaan Ferrarin ratin takana tai leiki Titanicin 
matkustajaa. Avoimin silmin Las Vegasiin lähtevä voi
huomata, että uhkapelin ja säihkyvien hotellien lisäksi
kaupungissa voi kokea paljon muutakin. Tässä viisi vinkkiä: 
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1.Helikopterilla
Grand
Canyonille
Silmiä hivelee matkustaa
Las Vegasista helikopterin kyydissä, lentää 
Hooverin padon ja USA:n suurimman 
tekojärven, Lake Meadin yli katsellen 
lukuisia asuntolaivoja ja huvipursia, jotka 
seilaavat pitkin sinistä järvenselkää. Vä-
hitellen alkaa näkyä vuorimuodostelmia, 
kuten Temple Rock, Iceberg Canyon ja 
Fortifi cation Hill.
 Pilotti toimii myös matkaoppaana 
kertoen näistä luonnonihmeistä ja kiin-
nittää huomiota milloin vuorenrinteessä 
loikoilevaan puumaan, milloin helikopte-
rin melusta säikähtäneisiin villihevosiin 
tai alueella vapaasti laiduntaviin bighorn-
lampaisiin. 
 Pian seuraakin retken kohokohta, kun 

helikopteri kääntyy itse Grand Canyoniin 
lentäen sen sisällä laskeutuakseen noin 
1000 metriä kanjonin reunan alapuolelle. 
Täällä, sata metriä Colorado-joen ylä-
puolella tarjoillaan samppanjaa ja muita 
juomia sekä pientä syötävää ennen matkaa 
takaisin kasinoiden kaupunkiin. Meno-
paluu-kuljetuksin hotellista retki kestää 
vain nelisen tuntia. 
www.fl ymaverick.com 
 

2. Lähikontaktia
luontoon
Glitterkaupunki on oikeastaan mo-
nenlaisten luonnonihmeiden ympäröimä. 
Eikä tarvitse lähteä pitkälle keskustas-
takaan. Hiljaisesta ja rauhallisesta The 
Springs Preservesta löytyy esimerkiksi 
kasvitieteellinen puutarha, museoita ja 
paljon tekemistä koko perheelle. Yli 500 

LAS VEGAS

Kuvat vasemmalta:

▪ LAS VEGAS. Avoimin silmin Las Vegasiin 

matkaava voi huomata, että uhkapelin ja 

säihkyvien hotellien lisäksi kaupungissa voi 

kokea paljon muutakin.

▪ LÄHIKONTAKTIA LUONTOON. Hiljaisesta 

ja rauhallisesta The Springs Preservesta 

löytyy esimerkiksi kasvitieteellinen puutarha, 

museoita ja paljon tekemistä koko perheelle. 

Yli 500 kohteessa voi sekä nähdä että oppia 

lisää paikallisista kasveista ja eläimistä.

▪ ATOMIPOMMIN HISTORIAA. Harva tietää, 

että Las Vegasissa sijaitsee National Atomic 

Testing Museum, joka on osa Washingtonin 

kuuluisaa Smithsonian –instituuttia. 

▪ MATKUSTA TITANICILLA.  Kuulostaa ehkä 

hieman kummalliselta ehdottaa merimatkaa 

Titanicilla keskellä aavikkoa, mutta ”Titanic: 

The Artifact Exhibition” Luxor Casino Resortis-

sa tarjoaa nimenomaan sitä.  

▪ AMPUMARADALLE. Niin kutsutut shooting 

galleriat ovat suosittua ajanvietettä Las Vega-

sissa. Kuten The Gun Store, jossa voi kokeilla 

Kalashnikovia.



Visit St Petes and
Clearwater Florida

Welcome 
to beach 
nirvana 

A
mong the highest rated beaches 

are Fort De Soto Park, an ad-

venture-packed family-friendly 

getaway with activities galore, 

and beautiful Caladesi Island, a pristine 

barrier island accessible only by boat or ferry.

 The truth is, in St. Petersburg/Clearwater 

no two beaches feel exactly the same.  In be-

tween Fort De Soto and Caladesi Island you’ll 

find sun-soaked beach treasures of every type 

including quaint Pass-a-Grille, perfect for 

catching sunsets or bustling hot spots like 

Clearwater Beach, where “see and be seen” is 

an all-day activity. Those venturing beyond the 

beach will find a stunning collection of recre-

ational and cultural surprises sprinkled among 

the area’s 26 communities, each offering a dis-

tinct charm, feel and heritage.  From the pic-

turesque Greek sponge fishing town of 

Tarpon Springs to the Scottish-tinged vil-

lage of Dunedin, where Highland Games 

Situated on a sun-
drenched peninsula 
separating the Gulf of 
Mexico from Tampa 
Bay, St. Petersburg/
Clearwater offers 35 
miles of award-win-
ning, spectacular 
white-sand beaches 
that will satisfy any-
one with a pair of 
flip-flops and a desire 
to turn relaxation 
into an art form.

are an annual tradition, your itinerary can be as 

varied—and unpredictable—as you want it to be.

 Perhaps start with Mediterranean-flavoured 

St. Petersburg, which averages 361 days of sun-

shine a year and is home to the world-famous 

Dalí Museum, which boasts the most com-

prehensive collection of the Spanish surreal-

ist’s works outside of Spain. Or head to artsy 

Gulfport, where galleries, shops and restau-

rants occupy Old Florida bungalows and the 

yearly Gecko-fest celebrates the town’s inde-

pendent spirit.  End the day at Pier 60 on 

Clearwater Beach, where musicians, jugglers 

and other colourful characters gather daily to 

celebrate the sheer beauty of a Gulf sunset. 

Experience a getaway where unique and 

rewarding possibilities abound. Couples or 

families—there’s something for everyone. 

Located just 90 minutes from Orlando and 30 

minutes from Tampa and Busch Gardens. 

VisitStPeteClearwater.com 



kohteessa voi sekä nähdä että oppia lisää 
paikallisista kasveista ja eläimistä. Loista-
va retkikohde lapsiperheille.  
www.springspreserve.org 

3. Ampumara-

dalle
Niin kutsutut shooting galleriat ovat 
suosittua ajanvietettä Las Vegasissa. Kuten The 
Gun Store, jossa voi kokeilla AK-47 Kalashni-
kovia, tai hieman tasokkaampi Machine Guns 
Vegas VIP-loungeineen, jossa voi tarttua HK 
MP5 -konepistooliin. Lisäksi ampumaharrasta-
ja voi kokeilla myös Rambon M60:a tai M203- 
kranaatinheitintä. Molemmat paikat tarjoavat 
paketteja, joissa voi kokeilla eri asetyyppejä. 
Jopa lapsille on tarjolla omia asepaketteja. 
www.thegunstorelasvegas.com 

www.themachinegunsvegas.com  

 

4. Tutustu 
atomipommin
historiaan
Harva tietää, että Las Vegasissa sijait-
see National Atomic Testing Museum, 
joka on osa Washingtonin kuuluisaa 
Smithsonian –instituuttia. Näyttely 
kertoo atomipommin kehittämisestä ja 
Nevadan osavaltion roolista ydinkokeiden 
suorituspaikkana. Täällä kuullaan myös, 
miten 1950-luvun uhkapelurit keskeytti-
vät pelinsä ja ryntäsivät ulos kasinoista 
nähdäkseen ydinräjäytykset kaupunkia 
ympäröivällä aavikolla. 
www.nationalatomictestingmuseum.org 
 

5. Matkusta
Titanicilla
Kuulostaa ehkä hieman kummallisel-

ta ehdottaa merimatkaa Titanicilla täällä 
keskellä aavikkoa, mutta ”Titanic: The 
Artifact Exhibition” Luxor Casino Resortis-
sa tarjoaa nimenomaan sitä. Saavuttaessa 
sinulle jaetaan boarding-kortti, jossa on 
jonkun alkuperäisellä matkalla vuonna 
1912 olleen matkustajan nimi. Nyt alkaakin 
jännittää, koska on kuljettava näyttelyn 
loppuun asti saadakseen tietää oliko oma 
roolihenkilö pelastuneiden joukossa. Mat-
kan aikana mm. kuullaan laivalla soitettua 
musiikkia, nähdään jäävuori ja 15 tonnia 
metallia Titanicin alkuperäisestä rungosta. 
www.luxor.com/entertainment ■

SILMIÄ HIVELEE matkustaa Las Vegasista 

helikopterin kyydissä.



Over 1000 Scandinavians travel with us – every year!

17 days, the entire original Route 66 USA + 2-3 days 

in Hollywood, Las Vegas, Grand Canyon & Chicago!

You will be a Movie Star and receive a film documenting your trip!

Our guarantee to you: YOU WILL GET THE BEST TRIP & THE LOWEST PRICE!

The world's largest 
        tour operator
Route 66 International - www.route66usa.info

The Norwegian tour operator www.route66usa.info -gives you the 
WORLD’S MOST BEAUTIFUL ADVENTURE!

www.route66usa.info is the 
ONLY ROUTE 66 OPERATOR in Norway, 
Sweden, Finland, Russia and the Czech Republic 
that is authorized by HARLEY-DAVIDSON.

Send your registrationwithin five weeks to post@route66usa.info,marked «Discover America Magazine-trip onRoute 66 2013».
- Limited number of places!Drive a car or a brandNew Harley-Davidson



Hauska päiväretki 
avobussilla pähkähullujen 

oppaiden seurassa. 

Julkkissafari 
Los Angelesissa  

Tähtien bongausta  
TMZ:n kanssa

KAIKKIHAN TIETÄVÄT,  
että Los Angeles on maailman 
tihein elokuva-, tv- ja musiik-
kialan julkkiskeskittymä. 
Jos haluat helpolla tavalla tu-

tustua Hollywoodin, Beverly Hillsin tai Sun-
set Stripin kuumimpiin paikkoihin ja kuulla 
viimeisimmät julkkisjuorut, on päiväretki 
avobussilla hauska tapa päästä lähemmäksi 
kuuluisuuksien maailmaa. 

 
KIERTOAJELUOPPAAT  ovat itsekin 
tv-tähtiä television TMZ-juorukanavalta, 
oikeita julkkistenmetsästäjiä -  julkkiksen 
nähdessään he pysäyttävät bussin ja järjestä-
vät kunnon happeningin, ja koko tapahtuma 
lähetetään suorana tv:ssä. Matkustajatkaan 
eivät ole vain passiivisia sivustakatsojia, vaan 
mukana osallistujina suorassa tv-lähetyk-
sessä.

KIERTOAJELU VIE HOLLYWOO-

DIIN, West Hollywoodiin ja Beverly Hillsiin TOM HANKSIN Forrest Gump Madame Tussaudin 

vahakabinetissa näyttää hämmentävän luonnolliselta. 
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jatkuen edelleen interaktiiviseen Grammy 
Museumiin Los Angelesissa. Täällä voi 
kokeilla vaikka oman hittikappaleen tek oa 
ja tutustua populaarimusiikin ikoneihin 50 
vuoden ajalta sanoin, kuvin ja musiikkinäyt-
tein. 
 
JULKKISSEIKKAILU  vie ensin kuului-
salle Hollywood Boulevardille. Maailman 
elokuvapääkaupunkiin tutustuminen alkaa 
käynnillä The Hollywood Museumissa, joka 
sijaitsee historiallisessa Max Factor –raken-
nuksessa. 

TÄMÄN JÄLKEEN VIERAILLAAN Hol-
lywoodin Madame Tussaud –vahakabinetis-
sa, jota fi lmitähtien vahanuket luonnollisesti 
hallitsevat. Täältä löytyy myös poptähtiä ja 
tv-julkkiksia, joiden seurassa voi valokuvaut-
taa itsensä. Julkkiskiertoajelu ei olisi tieten-
kään täydellinen ilman käyntiä Hollywood 
Walk of Famella ja tutustumista tähtien 

jalan- ja kädenjälkiin asfaltissa Grauman’s 
Chinese Theatren edustalla. 

TÄLLÄ RETKELLÄ EI aika tule pitkäksi. 
Oppaat näyttävät paikkoja, joissa tähdet 
juhlivat, tai joissa on hyvät mahdollisuudet 
bongata julkkiksia, tai paikkoja joissa erinäi-
set julkisuuden henkilöt ovat mokailleet.

AVOIMESSA BUSSISSA on ratkirie-
mukkaiden, puolihullujen oppaiden lisäksi 
nykyaikainen av-järjestelmä esittäen haus-
koja ja joskus hämmentäviäkin fi lminpätkiä 
julkkiksista, bussin ajaessa autenttisen ta-
pahtumapaikan, jalkakäytävän tai ravintolan 
ohitse.  ■

http://www.starlinetours.com/

los-angeles-tour-TMZ. asp

Kuvat vasemmalta:

▪ BUSSI KULKEE pitkin kuuluisaa Hollywood 

Boulevardia, missä seikkailu elokuvan pääkaupunkiin 

alkaa käynnillä The Hollywood Museumissa. 

 ▪ IKONISET katukyltit saavat fi lmi- tai tv-friikin 

sydämen tykyttämään.

 ▪ WALK OF FAME, ei mikä tahansa jalkakäytävä 

vaan maailmankuulu turistinähtävyys.

 ▪ GRAMMYMUSEO on luonnollinen 

pysähdyspaikka tällä kierroksella.

 ▪ MARILYN MONROE, eräs maailman kaikkien 

aikojen tunnetuimmista naisista seisoo Hollywood 

Museumin ulkopuolella, hänen tarinaansa voi 

tutustua sisällä museossa. 

AVOBUSSISSA kuunnellaan hauskoja oppaita

ja katsellaan paljastusvideoita.



Koe USA:n parhaat palat  
– parempaan hintaan

Nauti lomastasi parhaalla mahdollisella tavalla ja ota vapaus mennä 
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ja rehevää. Coronadon rantoja pidetään 
USA:n parhaimpiin lukeutuvina ja saaren 
ylpeys, linnamainen Hotel del Coronado, on 
rakennettu 1888. Jos ei itse asu hotellissa, 
on se silti käynnin arvoinen. Vaeltele pitkin 
hotellialuetta, katso sisään lobbyyn, ota 
drinkki baarissa tai nauti ateria jossain sisä- 
tai ulkoravintoloista. 
 
KAIKILLA MAAILMAN KAUPUN-

GEILLA tuskin on täydellistä lentotuki-
alusta uivana museona satamassaan. Yksi 
San Diegon maamerkeistä, sotilasmuseo 
USS Midway aloitti  sotalaivana toisen maa-
ilmansodan loppupuolella ja oli mukana 
sekä Vietnamin että Persianlahden sodissa, 
kunnes se ankkuroitiin pysyvästi tänne San 
Diegoon USA:n meripuolustusmuseoksi. 
Monet veteraanit hauskoine ja jännittä-
vine tarinoineen toimivat oppaana tässä 
valtavassa aluksessa. Kannella on näytteillä 

OLD TOWN on koko Kali-
fornian syntymäpaikka. 
Vuonna 1769 espanjalai-
nen pappi Junipero Serra 
perusti tänne Kalifornian 

ensimmäisen lähetysaseman. Meksikolainen 
vaikutus näkyy täällä  voimakkaasti. Vanhan 
kaupungin ensimmäiset espanjalaiset 
rakennukset on restauroitu,  täältä löytyy 
jänniä ravintoloita,  mm. El Coyote  – yksi 
monista hyvistä lounaspaikoista. Äänimaa-
ilmaa hallitsevat meksikolaiset sävelet ja 
espanjankielinen puhe. 

CORONADO ISLANDILLA on kertakaik-
kisen kaunista. Sinne saapuessaan ajattelee, 
että juuri täällä voisi asua. Saari sijaitsee 
aivan keskustan kupeessa. On helppo unoh-
taa sen olevan saari sillä se on yhdistetty 
mantereeseen ison sillan avulla. Sinisen 
meren ympäröimällä saarella on vihreää 

Kalifornian toiseksi suurin kaupunki San 

Diego sijaitsee vain 30 minuutin päässä 

Meksikon rajalta. Kaupungissa on monta 

hienoa rantaa, paljon meksikolaisame-

rikkalaisia perinteitä ja USA:n miellyt-

tävin ilmasto.  Tässä muutamia vinkkejä 

San Diegon-matkalle. 

Tekemistä
San Diego 



joukko lentokoneita, joiden tukikohtana 
alus on toiminut. Lisäksi täältä avautuu 
mahtava näköala kohti San Diegon kaupun-
gin siluettia. 

OK, SEAWORLD ORLANDOSSA, Flo-
ridassa on uudempi ja suurempi. Mutta San 
Diegon Seaworld, joka avasi ovensa jo vuon-
na 1964, on vanhin. Täällä on miekkavalaita 
ja  delfi inishow, loistavat akvaariot joissa 
pääsee lähelle kaloja ja merinisäkkäitä, 
diaesityksiä ja karuselleja. Perheillä täällä 
vierähtää helposti kokonainen päivä. 
 
SAN DIEGO VOI MYÖS KEHUS-

KELLA USA:n suurimmalla urbaanilla 
kulttuuripuistolla, Balboa Parkilla, keskellä 
kaupunkia. Lieneekö sattumaa, että Syl-
vester Stallonen kuuluisalla elokuvasan-
karilla, nyrkkeilylegenda Rocky Balboalla, 

oli sama sukunimi. Viihtyisästä Balboa 
Parkista löytyy 15 museota, suihkulähteitä, 
kauniita puistoja, The Globe Theatre ja 
maailmankuulu San Diego Zoo. Kaupungin-
osa julistettiin kansalliseksi historialliseksi 
maamerkiksi vuonna 1977 ja kuuluu myös 
USA:n kansalliseen historiallisten kohteiden 
rekisteriin. Aivan must-kohde eteläisen 
Kalifornian matkan aikana.

USA:N KANSALLINEN VAPAA-AJAN 
harrastus on tietysti baseball. Jos haluaa 
tutustua  paremmin amerikkalaisiin – ja 
erityisesti miespuolisiin amerikkalaisiin – 
kannattaa etsiytyä baseballkentälle, ottaa 
rennosti, laulaa mukana kansallislaulua ja 
nauttia tunnelmasta. San Diegolla on oma 
huippujoukkue ammattilaisliigassa, San 
Diego Padres, jonka kotikenttä Petco Park 
siijaitsee keskellä kaupunkia. Se on harvoin 
enemmän kuin puolillaan, joten on helppoa 
vain tulla paikalle, ostaa lippu, mennä si-
sään ja kokea Amerikan suosituin ajanviete. 
Vaikka ei edes tuntisi pelin sääntöjä on  
luvassa varmasti kunnon happening.  ■  

SAN DIEGO

Kuvat vasemmalta:

▪ BALBOA PARK. Balboa Parkissa hypitään 

riemusta.

▪ THE NATIONAL PASS TIME. San Diegossa on 

helppo mennä baseball-otteluun. Kotijouk-

kue San Diego Padresin kenttä on keskellä 

kaupunkia ja on harvoin täynnä. 

▪ CORONADO ISLAND on sekä kaupunginosa 

että saari, hienoja puistoja ja upeita rantoja. 

▪ SEAWORLD on erityisesti lapsiperheiden 

suosikkikohde. 

▪ USS MIDWAY, sotamuseo lentotukialuksella 

satamassa, mahtavat näköalat satamaan ja 

San Diegon kaupunkiin. 

▪ TOTESIMME, ETTÄ San Diegoon tutustu-

minen sujuu mukavasti Old Town Trolleyn 

kyydissä.
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ATLANTIC
Holidays

AMERIKKAAN

Boston
New York
Denver
Minneapolis
Seattle www.atlanticholidays.fi

laajin tarjonta 

Hyödynnä etusi matkustaessasi Icelandairilla 
Amerikkaan ja tee Stopover-pysähdys Islannissa 
ilman lisämaksuja lentolippuusi.

Florida
Kalifornia
Alaska
Havaiji
Texas

Kanada

Yhteistyössä:

Opastetut matkat    Kaupunkilomat     Kiertomatkat     Autopaketit     Risteilyt     Retket

Yli 35 kohdetta Amerikassa! 
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BROOKLYNROOKLYNBBROOKLYNBB
Kivenheiton päässä Manhattanin pilvenpiirtäjistä, neonvaloista 
ja glamourista kukoistaa ja hurmaa rähjäinen ja alkuperäinen 
Brooklyn – aikoinaan New Yorkin trendikkäin ja ajanmukaisin 
kaupunginosa. Se on oiva kohde ensikertalaisen päiväretkelle.

aloittelijoillea o e jo eBB
- Lämpimät syysilmat näyttävät olen vielä 
edessäpäin, hytisee Coney Island Beach 
Shopin omistaja tosi leveällä New Yorkin 
aksentilla. Tämä tyypillinen, vähän mafi avi-
vahteinen murre vie ajatukseni klassikoihin, 
kuten Kummisetään tai Sopranosiin, ja 
hetken ajan kuvittelen että itse Al Pacino on 
siinä sullomassa t-paitaani pussiin. – Niin 
taitaa olla, vastaan minä vetäen takkia tiu-
kemmalle ympärilleni. Sillä vaikka nyt, lo-
kakuun puolivälissä, pitäisi olla intiaanikesä 
ja auringonpaistetta kirkkaalta taivaalta, 
näyttää sade pitävän meitä tiukassa ottees-
saan.– Ensi viikolla on paremmin, lupaa 
Al Pacino, silloin paistaa jälleen, vakuuttaa 
hän hymyillen astuessani ulos ja edelleen 
rantapromenadille. 

Autio hiekkaranta 
ja hylätty huvipuisto
Pitkä hiekkaranta Coney Islandin ja 
Brighton Beachin välillä etelä-Brooklynissä 
on newyorkilaisten suosima pakopaikka 
kuumimpina kesäkuukausina. Tuolloin 
ranta on täynnä ihmisiä, vuoristorata kiitää,  
hot dogit ja hattarat tekevät kauppansa. 

TEKSTI: Mona Myran   KUVAT: Dreamstime
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Tänään rantaa miehittävät lokit ja romahta-
maisillaan oleva, kunnianarvoisa huvipuisto 
on hiljainen, kuuluu vain ruosteista narinaa 
tuulenpuuskan kohdatessa metallirakenteet.
 Sata vuotta sitten Coney Island oli 
New Yorkin muodikkain osa, rikkaiden 
ja hyväosaisten huvittelupaikka, kunnes 
sen alamäki ja huvipuiston rappio alkoi 
70-luvun lopulla. Viime vuosina Coney 
Islandin kasvoja on kohotettu, mutta se on 
samalla onnistunut säilyttämään vanhan 
tunnelmansa. Kuluneen, alkuperäisen, 
ilman glamouria. Mennyttä loiston aikaa voi 
vielä aistia Atlantin mainingeissa, lokkien 
kirkaisuissa ja vanhan ajan mainostauluissa. 
Täällä voi vaeltaa ajassa taaksepäin, aikaan,  
jolloin New York oli juuri tällainen. 

Taiteilijakortteli
Brooklyn on konstailematon ja satapro-
senttisesti retro– siksi se on myös monen 
nuoren taiteilijan ja trendsetterin suosiossa. 
Erityisesti Williamsburg, heti East Riverin 
yläpuolella oleva alue, joka on vain yhden 
metropysäkin päässä Manhattanilta, on 
kokenut suuren muodonmuutoksen. Paikka 
oli aiemmin puolalaisten, italialaisten ja 
puertoricolaisten maahanmuuttajien sekä 
pitkähiuksisten ja mustahattuisten ultra-

ortodoksijuutalaisten asuttama kulahtanut 
työläiskaupunginosa. Nyt Williamsburg 
on kehittynyt New Yorkin vaikutusvaltai-
simmaksi taide- ja design-alueeksi ja koko 
Brooklynin tavaramerkiksi – eri kansal-
lisuuksien, vanhan ja uuden sykkiväksi 
sekoitukseksi. Taiteilijoiden haaveet omasta 
ateljeesta SoHossa Manhattanilla ovat 
jo historiaa, nyt Brooklyn ja sen karheat 
vanhat teollisuusalueet kuten Williamsburg 
ja viimeisimpänä DUMBO (Down Under 
Manhattan Bridge Overpass), ovat päivän 
sana. 

Pikku-Venäjä  
Brooklynissa asuu 2,5 miljoonaa asukasta 
edustaen yli sataa eri kansallisuutta. Se on 
sekä suurempi että monikulttuurisempi 
kuin Manhattan. Kaupunginosa on aina 
houkutellut maahanmuuttajia, mikä on jät-
tänyt siihen näkyvät jäljet, myös täällä At-
lantin rannalla. Nyt jätän rantapromenadin 
ja lähden ylös Brighton Beach Avenuelle. 
Huomaan saapuneeni Pikku-Venäjälle: 
kauneussalonkeja, kaviaaria, vodkaa, venä-
läisrouvia, kaikkialla kahviloita ja kylttejä 
kyrillisin kirjaimin. Koko kadun pituudelta 
puhe käy venäjäksi, toki tarvittaessa myös” 
jenglanniksi”. 
 Volna-kahvilassa päätän tilata Rassol-
nikin ja Baltikan, tietämättä että kyse on 
keitosta ja oluesta, mutta ruoka on hyvää 
ja tarjoilija Igor paljastaa, että keitto toimii 
erityisen hyvin krapulan parannukseen. Igor 
on puhelias ja jatkaa innokkaasti keittoa 
hörppiessäni. Hän itse on Ukrainasta, mutta 
on asunut Brooklynissa jo lähes 20 vuotta ja 
viihtyy hyvin Brighton Beachissa. – Tääl-
lä on paljon venäjää puhuvia eri puolilta 
vanhaa Neuvostoliittoa – armenialaisia, 
georgialaisia ja paljon ukrainalaisia, venä-
läisten lisäksi. Mutta  oikeastaan paikan 
nimi ei olekaan Pikku-Venäjä, jatkaa hän 
innokkaasti, vaan Pikku-Odessa, ukrai-
nalaisen kaupungin mukaan. Jos nyt ei ihan 
virallisesti niin ainakin meille täällä asuville, 
hän päättää. 

Paul Austerin suosikki
Keitto lämmittää ja antaa uutta energiaa 

tutkia lisää Brooklynia. Hyppään metroon 
ja jätän Atlantin rannan taakseni. Maan 
alta noustaan mäen päälle ja kuljen halki 
Brooklynin omakotialueiden pientaloineen, 
suorine amerikkalaisine esikaupunkikatui-
neen, tehtaanpiippuineen ja graffi teineen. 
Määränpäänä on Park Slope, joka tunnetaan 
ruskeista kivitaloistaan,  älykköjulkkiksis-
taan ja kaikkien brooklynilaisten ylpeyden-
aiheesta – isosta, rauhallisesta Prospect 
Parkista. Puiston ovat suunnitelleet samat 
arkkitehdit, jotka piirsivät myös Manhatta-
nin Central Parkin.  
 Tässä naapurustossa vallitsee hurmaavan 
boheemi tunnelma lukuisine luomukah-
viloineen, sushipaikkoineen ja intialaisine 
kasvisravintoloineen. Pikku putiikeista 
löytyy intiaanitaidetta ja tiibetiläistä 
elämänviisautta, kuvataidetta, sarjakuvia 
ja vintage-tavaraa. Lähden alas puiston vie-
ritse 7th Avenueta, etsimään Sweet Melissas 
Patisserieta,  palkittua konditoriaa, joka on 
tunnettu paitsi vastustamattomista kakuis-
taan ja piiraistaan, myös kirjailijapari Paul 
Austerin ja Siri Hustvedtin kantakahvilana. 
Pilviverho näyttää vihdoin rakoilevan ja 
aurinkokin pilkahtelee jo brooklynilaisille.  
 Sweet Melissan valtavalla kakkutiskillä 
kohtaan monia houkutuksia. Valintani on 
leipomon nimikkoleivos – lämmin suklaa-
suffl é, joka paikan ruotsia puhuvan tarjoi-
lijan mukaan on Paul Austerin suosikki. Ja 
yhden suupalan jälkeen myös minun! 
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Real, Original Rockford
A great destination in the heart of 
America just 60 minutes from Chicago’s 
O’Hare Airport and convenient to major 
Midwestern cities. Surrounded by rolling 
farmland, forest preserves and small 
towns. Recognized twice by America in 
Bloom as “most beautiful community” 
with a population of 100,000+.

Transportation
Access to the Rockford Region is easy:

   Milwaukee and Madison

 Las Vegas, Orlando, St. Petersburg,
 Tampa Bay, Phoenix, Fort Myers,
 West Palm Beach, Cancun

Top Attractions
 Anderson Japanese Gardens 
 Burpee Museum of Natural History  
 Coronado Performing Arts Center   

 Klehm Arboretum 
 Midway Village Museum
 Sinnissippi Park and Gardens
 Tinker Swiss Cottage

Customized Tours

 Farm Tours
 Golf Tours
 Garden Tours
 Fall Foliage Tours
 City Tours
 Shopping Tours

Rockford, Illinois

Puri-Keeling

Peace Plaza

Coronado Theatre

Klehm Arboretum
& Botanic Garden

Anderson Japenese Gardens
um

Gardens

Kleh
& B

p

Erlander Home Museum

Starlight Theatre

o’s
or 
ng 

n 
” Jane at Burpee Museum 

of Natural History

  Contact information   for trade and media:

 Johnny Gardsäterjgardsater@gorockford.com

Tinker Swiss Cottage

Rockford Area Convention & Visitors Bureau
(815) 963-8111 | 102 N. Main Street | Rockford, Illinois 61101-1102 | www.gorockford.com
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Fakta BROOKLYN

MATKAILUTIETOA: http://newyork.timeout.com 

MITEN MENNÄ: Suorat lennot Helsingistä Finnairilla, lennot Pohjoismaiden kautta 

SAS:lla. www.skyscanner.net 

MMILLOIN: kevät ja syksy ovat hyviä ajankohtia matkustaa, silloin sää on juuri sopiva 

- ei liian kuuma eikä liian kylmä 

MAJOITUS: Brooklyn kasvaa sekä kooltaan että asukasluvultaan,mutta hotellivali-

koima ei ole samaa luokkaa kuin Manhattanilla. Monet asuvatkin mieluummin Man-

hattanin puolella ja tekevät sieltä päiväretkiä Brooklyniin. Tässä kuitenkin pari suositel-

tavaa Brooklyn-hotellia:  Hotel Le Jolie sijaitsee Williamsburgin sydämessä, Meeker 

Avenuella lähellä pääkatua Bedford Avenueta ja monia putiikkeja, ravintoloita, klubeja 

ja gallerioita. Kahden hengen huone alkaen 150 USD per yö. www.hotellejolie.com 

Prospect Parkin lähellä boohemissa Park Slopessa sijaitsee Hotel Le Bleu, josta on 

upea satamanäköala. Alkaen 229 USD per yö. www.hotellebleu.com 

RUOKAA: Kaikkialla! Brooklynissa on laaja valikoima ravintoloita ja kahviloita, kai-

kissa hintaluokissa. Sweet Melissa Patisserie Park Slopessa tunnetaan palkituista 

leivoksistaan ja söpöistä tarjoilijoistaan. Täällä tarjoillaan myös aamiaista, brunssia ja 

lounasta. Tosi miellyttävä tunnelma ja mukava puutarha takapihalla. www.sweetmelis-

sapatisserie.com. 

Osteria il Paiolo  Williamsburgissa, Bedford Avenuen tuntumassa, tarjoilee pohjoisi-

talialaisia ruokia – paljon kalaa ja äyriäisiä, vanhassa tehdaskiinteistössä katosta roik-

kuvien hehkulamppujen valossa, valkoiset liinat pöydissä. www.ilpaiolonyc.com 

Peterluger on kalliinpuoleinen, mutta myös tunnettu New Yorkin ehdottomasti par-

haasta lihasta. Oma teurastamo kellarissa. Williamsburg. www.peterluger.com 

TEKEMISTÄ: Brooklyn Museumissa aika kuluu nopeasti, museolla on USA:n toiseksi 

suurin taidekokoelma. www.brooklynmuseum.com. 

Prospect Park – Brooklynin vihreä sydän, jossa voi pyöräillä, soudella, kuljeskella, 

käydä eläintarhassa, katsella esityksiä jne. www.prospectpark.org 

Jos lapset ovat mukana, suosittelemme The Children’s Museumia ,joka avattiin jo 

vuonna 1899 ja on  USA:n ensimmäinen lasten museo. www.brooklynkids.org 

Kun ranta ja tivoli kyllästyttävät on New York Aquarium pingviineineen ja valaineen 

ehdottomasti käynnin arvoinen. Se sijaitsee rantapromenadilla Coney Islandin ja Brigh-

ton Beachin välissä. www.nyaquarium.com.  

Jos pidät shoppailusta ja etsit jotain aivan erikoista, on syytä suunnistaa Williamsbur-

giin viikonloppuisin. Huhtikuusta marraskuuhun, säästä riippumatta, täällä on sekä 

kirpputori – Brooklyn Flea että taidekirppis, Artist Flea, monine löytöineen. 

www.brooklynfl ea.com, www.artistsandfl eas.com 

Brooklyn Heights Promenade ja sen kuuluisa näköala yli East Riverin, Vapauden-

patsaan ja Brooklynin sillan. Manhattanin siluetti iltavalaistuksessa on henkeäsalpaava 

näky. Moni kirjailija on etsinyt täältä inspiraatiota, ja lukuisat valokuvaajat ja elokuvat 

ovat ikuistaneet näkymät. www.brooklynheightsblog.com 

BROOKLYN BRIGDE: 1825 m pitkä Brooklyn Brigde oli pitkään maailman pi-

sin riippusilta. Vuonna 1883 valmistunut silta yhdistää Manhattanin ja Brooklynin 

Hudson-joen ylitse. Alla sijaitsee Brooklyn Bridge Park, jota kunnostetaan parhaillaan; 

osa puistosta on jo avoinna yleisölle. www.brooklynbridgepark.org

BROOKLYN
Brooklynin korkeuksissa 
Ulkona kadulla on aurinko jo tullut esiin ja 
on niin lämmintä, että takin voi jo avata . 
Matka Brooklynin halki lähestyy vielä yhtä 
kohokohtaa. Se tapahtuu eräällä penkillä ro-
manttisella Brooklyn Heights Promenadella 
keskellä rakastavaisia, hölkkääjiä, retkeili-
jöitä ja sellaisia kuin minä, jotka ovat tulleet 
nauttimaan kuuluisasta auringonlaskusta 
Manhattanin ylle – ja katsomaan paikkaa 
jossa moni tunnettu kirjailija on hakenut 
inspiraatiota teoksiinsa.  Ehkä juuri tässä 
Walt Whitman istui vuonna 1855 ja kirjoitti 
ensimmäiset säkeet Ruohoa -runokokoel-
maansa. Tai ehkä Truman Capote sai juuri 
täällä idean kirjaansa Aamiainen Tiffanylla?
Horisontissa aurinko löytää reiän pil-
viverhossa värjäten Vapaudenpatsaan, 
Brooklynin sillan ja Manhattanin siluetin 
oranssinpunaisiksi ennen kuin se vajoaa 
Upper Bayhin. Valot syttyvät Manhattanin 
pilvenpiirtäjiin, ja kaupunki on kuin välkeh-
tivä postikortti. Täydellinen päätös päivälle 
Brooklynissa. ■



Ystävällinen & ammattitaitoinen palvelu
Kolme matkustusluokkaa: Saga, Economy Comfort ja Economy
Nahkaistuimet kaikissa matkustusluokissa
Henkilökohtainen viihdekeskus
Helpot ja nopeat koneenvaihdot Keflavikin lentokentällä

 Uusi kohde – Anchorage, kahdesti viikossa Alaskaan 15.5. 2013 alkaen

+  Varaa valtuutetusta matkatoimistosta tai www.icelandair.fi

ICELANDAIR – SUORAT LENNOT 
ISLANTIIN JA LOISTAVAT YHTEYDET 
10 KOHTEESEEN POHJOIS-AMERIKASSA
Koe Islanti matkallasi Pohjois-Amerikkaan
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