
Great American Eclipse 
 

Eclipsreis naar Nashville, USA, van 17 t.e.m. 25 augustus 2017 
 

 
 

Op 21 augustus 2017 grijpt er een totale zonsverduistering plaats waarvan de totaliteitszone 

dwars doorheen de Verenigde Staten loopt. Net zoals de totale zonsverduistering van 11 

augustus 1999, toen de schaduw van de maan over Europa trok, mogen we een record aan 

kijklustigen verwachten. 

Deze verduistering is trouwens de eerstvolgende uit dezelfde saros als die van 1999, en valt 

precies 18 jaar, 10 dagen en 8 uur later, en heeft dan ook dezelfde kenmerken als de laatste 

totale zonsverduistering in België.  

Deze reis voert ons naar het zuidoosten van de Verenigde Staten met als hoogtepunt het waarnemen 
van de totale zonsverduistering van 21 augustus 2017.  We observeren de verduistering vlakbij de 
plaats waar ze haar maximale duur bereikt. 
 

 
 

Programma eclipsreis 17 – 25 augustus 2017 

 
Dag 1 – 17 augustus  Brussel - Atlanta 
 
DL 081Brussel –Atlanta11h00-14h43 
Bij aankomst in Atlanta airport, transfer naar het hotel.  
Overnachting in Best Western Plus Inn at the Peachtrees*** in Atlanta. 
 
Dag 2 – 18 augustus  Atlanta - Chattanooga 



In het hart van het diepe zuiden van de Verenigde Staten ligt Atlanta, de hoofdstad van de staat 
Georgia. Deze moderne stad is zonder twijfel de belangrijkste stad van “the deep South, op 
economisch gebied. We bezoeken  het Centennial Olympic Park en het Martin Luther King District 
(indien hiervoor voldoende tijd). Vervolgens bezoeken we World of Coca Cola, waar u alles te weten 
komt over de geshiedenis van deze frisdrank. Of u nu liefhebber bent of niet...iedereen kent deze 
frisdrank.  

 

Minstens even bekend is de Amerikaanse nieuwszender CNN. 
Vandaag komt u letterlijk op CNN!  We bezoeken het hoofdhuis van 
CNN en bekijken er de studio’s waar de wereldberoemde 
nieuwsuitzendingen worden opgenomen.  

Daarna gaat de rit verder richting Chattanooga met een stop aan het historische Ross’s Landing en 
The Passage, waar de Cherokees vertrokken op hun ‘Trail of Tears’. Overnachting in Courtyard 

Chattanooga I-75. 
 

 



 

Dag 3 – 19 augustus  Chattanooga - Nashville 
In Chattanooga bezoeken we Lookout Mountain, de unieke waterval Ruby Falls en het park Rock City 
Gardens. Onderweg naar Nashville stoppen we in Lynchburg voor een bezoek aan de oudste stokerij 
van het land...de Jack Daniels Distillery. De Distillery tour mag hier natuurlijk niet ontbreken.  
Nashville, ook wel Music City USA genoemd, is een stad gebouwd op muziek! Na Los Angeles is het de 
belangrijkste stad voor de muziekindustrie. Het is vooral de Country muziek die hier overal 
weerklinkt.  
Overnachting in Doubletree by Hilton Nashville Downtown**** in Nashville. 
 
Dag 4 – 20 augustus  Nashville 

Een ganse dag worden we ondergedompeld in de country muziek.  
‘s Morgens staat een bezoek aan Historic RCA Studio B, ‘Home of a 1000 Hits’, 
waar o.a. Elvis zijn grootste successen opnam.   
In de Country Hall of Fame vinden we een indrukwekkende collectie 
memorabilia over Country muziek. In de namiddag bezoeken we dan nog het 
Ryman Auditorium, waar vroeger de Grand Ole Opry plaatsvond, het oudste 
country-muziekprogramma ter wereld, en het Johnny Cash Museum.  
Overnachting in Doubletree by Hilton Nashville Downtown**** in Nashville.  

 

 

Dag 5 – 21 augustus  Nashville 
Vandaag is de dag waar heel de reis rond draait. We bekijken de eclips in de buurt van de plaats waar 
ze haar langste duur bereikt.. 
 

 
 

In de namiddag rijden we naar Bowling Green voor het National Corvette Museum.  



Overnachting in Doubletree by Hilton Nashville Downtown**** in Nashville. 
 
Dag 6 – 22 augustus  Nashville - Memphis 

 

We doorkruisen de staat Memphis op weg naar de machtige 
Memphis rivier. De stad Memphis ligt aan de oever van deze 
rivier en is over de ganse wereld bekend als het Mekka van de 
Elvis fans.  
‘s Morgens vertrekken we richting Jackson voor het Casey Jones 
Village, met het huis van de legendarische spoorwegheld. 
Vervolgens rijden we door naar Memphis.  
In de namiddag bezoeken we de Sun Studio waar Elvis zijn 
allereerste plaat opnam. Daarna rijden we naar Beale Street en 
het Lorraine Motel waar Martin Luther King in 1968 werd 
doodgeschoten. Vandaag is er het  National Civil Rights Museum 
gevestigd, dat we uiteraard bezoeken. 

Overnachting in Doubletree by Hilton Downtown Memphis**** in Memphis. 
 

Dag 7 – 23 augustus  Memphis        Graceland 
Onze laatste volledige dag ter plaatse, en een volle dag om Memphis te ontdekken. We beginnen met 
een bezoek aan Graceland waar Elvis de laatste jaren van zijn leven woonde...aan absolute ‘must’ bij 
een bezoek aan Memphis. 
 
Graceland 
It's now or never','Can't help falling in love' en 'In the Getto', wie kent deze nummers niet, jong en 
oud blijven geboeid door de muziek en het leven van de 'King of Rock'. Meer dan 600.000 mensen 
brengen jaarlijks een bezoek aan het prachtige landgoed van Elvis Presley, Graceland. Elvis werd 
geboren in een arm gezin in Tupelo maar groeide uit tot een monument in de pop geschiedenis. Hij 
leefde de American Dream! 
 

 
 

Memphis is veel meer dan alleen maar de stad waar Elvis woonde. De ganse stad is doordrongen van 
de muziek en heeft een rijke geschiedenis op dit gebied.  
Het  schitterende Stax Museum of American Soul Music brengt ode aan al die grote legendes zoals 
Otis Redding, Jerry Lee Lewis....  



 
 

Memphis is tevens de plaats waar de bekende Gibson-gitaar gemaakt wordt. 
We komen alles te weten over dit proces tijdens een korte verkenning van de Gibson Guitar Factory. 
We sluiten deze prachtige reis af met een dinner buffet in de wereldberoemde BB King’s Blues Club 
‘Beal Street’.  
Overnachting in Doubletree by Hilton Downtown Memphis**** in Memphis. 
 
Dag 8 – 24 augustus  Memphis - Brussel 
Vrije tijd in tot de transfer naar de luchthaven van Atlanta voor onze retourvlucht naar Brussel. 
 
Dag 9 – 25 augustus  Brussel 
Aankomst in Brussel. 
 

 

Einde van de reis 
 
Hotel’s 

Atlanta  Best Western Plus Inn at the Peachtrees***  1 nacht 
Chattanooga Courtyard Chattanooga I-75   1 nacht 
Nashville Doubletree by Hilton Nashville Downtown**** 3 nachten 
Memphis Doubletree by Hilton Downtown Memphis**** 2 nachten 
 
Vluchtschema: 

17 augustus DL 081 Brussel – Atlanta  11h00-14h43 
24 augustus DL 920 Memphis – Atlanta  12h00-14h36 
24 augustus DL 080 Atlanta – Brussel  17h45-08h25 (25 aug) 

 
Prijs 

Bij 20 deelnemers: 

Prijs per persoon in dubbel:  3 371,00 € 

Singel supplement:      782,00 € 

Bij 25 deelnemers: 



Prijs per persoon in dubbel:  3 067,00 € 

Singel supplement:      782,00 € 

Inbegrepen 

 internationale vluchten met Delta Airlines (€ 329 luchthaventaksen inbegrepen, wordt 
definitief bepaald op moment van uitgifte)  

 7 hotelovernachting in bovenvermelde hotels, op basis van ontbijt 

 lokaal transport per comfortabele autocar met airconditioning 

 toegangsgelden voor volgende bezienswaardigheden:  
*Atlanta: Centennial Olympic Park, Martin Luther King District, World of Coca Cola en CNN 
*Chattanooga: Ross’s Landing and the Passage, Lookout Mountain, Ruby Falls, Rock City 
Gardens 

 *Lynchburg: Jack Daniels Distillery with Distillery tour 
*Nashville: Historic RCA Studio B, Country Hall of Fame, Ryman Auditorium, Johnny Cash 
Museum, National Corvette Museum 

 *Jackson: Casey Jones Villages 
*Memphis: Sun Studio, National Civil Rights Museum, Graceland, Stax Museum of American 
Soul Music en Gibson Guitar Factory 

 diner buffet in BB King’s Blues Club ‘Beal Street’ in Memphis op dag 7 

 transfers van de luchthaven naar het hotel (heen en terug) op dag 1 en 8 

 bagageservice in alle hotels (1 stuk bagage per persoon) 

 bijdrage garantiefonds 

 reistas 

 Nederlandstalige reisleiding door VTB reisleider en USA kenner Eddy Lefèvre, begeleiding 
door Urania medewerker Didier Van Hellemont 

 Voorreisvergadering op Volkssterrenwacht Urania met een uitgebreide briefing over de eclips. 

 Syllabus over de zonsverduistering en eclipsbril. 

 

 
Niet inbegrepen 

 persoonlijke uitgaven 

 niet vermelde uitstappen en inkomgelden 

 fooien voor chauffeur 

 niet vermelde dranken en maaltijden 

 verzekeringen 
 
De voorwaarden van de VTB  brochure Noord-Amerika zomer 2017 zijn van toepassing, alsook de 
bijzondere voorwaarden groepsreizen TUI. 
Alle transportmiddelen zijn onderhevig aan brandstoftoeslagen die de hier vermelde prijzen kunnen 

verhogen (Algemene Voorwaarden, artikel 6B) 

Prijzen zijn onderhevig aan modificatie volgens de beschikbaarheid. 

 

 

 

 

 

 



Deze reis wordt georganiseerd door:    

 

 

TUI/VTB 

www.vtb-reizen.be  

 

Urania staat in voor de astronomische begeleiding. Voor meer informatie over deze reis 

neemt u contact op met 

 

Werner Hamelinck 

GSM +32 475 29.11.59 

wh@urania.be 

 

 

 

 

 

http://www.vtb-reizen.be/

