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Intro til turen ned langs Atlanterhavskysten
Masser af turister kombinerer nogle dage i New York med badeferie i Florida. De fleste,
som vælger den kombination, hopper derfor på et fly og flyver fra New York til Florida.
Men faktisk kan I sagtens køre hele vejen ned langs kysten – og få nogle fantastiske
oplevelser undervejs, hvis I vel at mærke ved, hvor I skal lede.
Derfor har jeg kørt hele turen fra New York City til Florida ned langs Atlanterhavskysten.
I denne guide giver jeg jer masser af tips til oplevelser undervejs med fokus på natur og
amerikansk historie. Jeg har afsat 11 dage til turen, så I har god tid til at nyde nogle de
mange udvalgte oplevelser undervejs.

Historiske aftryk og lækker natur langs Atlanterhavskysten
Den amerikanske Atlanterhavskyst fra New York City til Florida er ikke nær så kendt som den tilsvarende
amerikanske Stillehavskyst. Men selvom Atlanterhavskysten fra New York til Florida ikke har Californiens
imponerende klipper, store skove og vilde dyreliv, har Atlanterhavskysten så meget andet.
Først og fremmest byder Atlanterhavskysten på masser af historie. I byer som Charleston i South Carolina
og Savannah i Georgia vrimler det med historie fra bl.a. den amerikanske borgerkrig, men også fra
uafhængighedskrigen mod Storbritannien tilbage i slutningen af 1700-tallet. Men der er også flere
historiske afstikkere til den nyere amerikanske historie undervejs.
Atlanterhavskysten byder også på masser af natur. Hele turen ned langs North Carolinas Outer Banks er et
festfyrværkeri af naturoplevelser med store øde klitområder langs kysten, store vådområder med masser af
fugle og andet spændende dyreliv tilsat smukke, karakteristiske fyrtårne.
Langs Virginias Atlanterhavskyst byder et område som Chincoteague Island på fantastiske naturoplevelser
tilsat Atlanterhavets brusende bølger. Foruden smukke landbrugsområder med små og store farme og en
stribe småbyer i området tæt på kysten.
Som et ekstra krydderi byder turen ned langs Atlanterhavskysten på flere færger undervejs, der binder
ruten sammen, så I for alvor får den maritime oplevelse med i pakken.
Atlanterhavskysten byder også på en stribe store resortbyer, der servicerer amerikanerne, når de skal
slappe af i weekenderne og gerne vil en tur til stranden. Eller når amerikanerne tager på en hel uges
badeferie om sommeren.
Disse feriebyer har jeg et langt stykke hen ad vejen fravalgt i denne rutebeskrivelse, de jeg i stedet har valgt
at fokusere på naturen og de historiske oplevelser langs Atlanterhavet. Derfor vil I (stort set) ikke finde
beskrivelser af fx Myrtle Beach i South Carolina, Virginia Beach i Virginia eller Ocean City i Maryland. Disse
byer er i mine øjne ikke specielt interessante for et internationalt publikum, der nok hellere foretrækker at
slappe af på strandene i Florida – efter at have kørt hele vejen ned langs Atlanterhavskysten.
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En enkelt by i resortafdelingen er der dog blevet plads til: Den gamle spilleby på den amerikanske østkyst,
Atlantic City i New Jersey, skal trods alt med, de mange kasinohoteller og byens berømte boardwalk taget i
betragtning. Så jeg har langt en enkelt overnatning ind i Atlantic City. Men ellers er det den smukke natur,
kulturen i sydstaterne og USA’s fascinerende historie, der er i fokus.
Rigtig god læsning. Og rigtig god tur ned langs den amerikanske Atlanterhavskyst.
Henrik Lange, Highways-USA.com, maj 2017

Rejseruten fra New York City til Florida – dag for dag:
•

Dag 1: New York City – Atlantic City, New Jersey

•

Dag 2: Atlantic City – Chincoteague Island, Virginia (inkl. færgen Cape May – Lewes)

•

Dag 3: Chincoteague Island – Nags Head, Outer Banks, North Carolina

•

Dag 4: Nags Head – Hatteras, Outer Banks, North Carolina

•

Dag 5: Hatteras – Wilmington (inkl. færgerne Hatteras – Ocracoke og Ocracoke – Cedar Island)

•

Dag 6: Wilmington – Charleston, South Carolina

•

Dag 7: Charleston, South Carolina

•

Dag 8: Charleston – Savannah, Georgia

•

Dag 9: Savannah, Georgia

•

Dag 10: Savannah – St. Augustine, Florida

•

Dag 11: St. Augustine – Orlando eller Miami, Florida
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New York - Atlantic City – 1. dag
Denne første dag på turen ned langs Atlanterhavskysten handler mest om at komme ud
ad New York og ned til det første stop, Atlantic City i New Jersey. Turen ned langs kysten
i denne del af New Jersey er ikke specielt interessant – slet ikke sammenlignet med de
oplevelser, der gemmer sig længere nede ad kysten. Så det gælder bare om at komme ud
af New Yorks forstæder og ned til den gamle spilleby Atlantic City.
Dagens distance: 125 miles/ 205 kilometer
Afhængig af hvor I starter ud fra – og om I kommer inde fra selve Manhattan eller kommer direkte fra en af
lufthavnene ved New York, så er det mest oplagte at sigte efter Garden State Parkway, der ikke har noget
nummer, men som er New Jerseys store trafikåre ned langs Atlanterhavskysten.
Garden State Parkway er en betalingsmotorvej. Da I vil ramme flere betalingsveje i New Jersey og Virginia,
giver det her på den amerikanske østkyst god mening at tilkøbe en vejafgiftspakke hos biludlejningsfirmaet,
så I ikke skal bekymre jer om at betale vejafgifter, men blot kan benytte de automatiske baner gennem de
forskellige betalingsanlæg på bl.a. motorvejene plus en enkelt bro i Virginia.
En alternativ til New York på den amerikanske østkyst – hvor jeg selv valgte at starte min tur ned langs
kysten – er storbyen Philadelphia, der ligger klemt inde mellem New York og Washington D.C. Philadelphia
har masser af amerikanske historie at byde på og er en ret charmerende storby, som I kan læse mere om i
mit portræt af Philadelphia på Highways-USA.com. ”Philly” kunne sagtens være et alternativt udgangspunkt
for turen ned langs den amerikanske Atlanterhavskyst.

Atlantic City er berømt for sin meget lange boardwalk, der stadig er byens hovedattraktion
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Atlantic City – spillebyen på østkysten
Atlantic er den klassiske spilleby på østkysten, berømt for sin kilometer lange boardwalk langs Atlanterhavet,
flankeret at det ene store kasino efter det andet – foruden stribevis af souvenirbutikker, barer, restauranter
og hvad der ellers hører til i en rigtig resortby, som amerikanerne i 50’erne, 60’erne og 70’erne valfartede til.
Desværre er noget af glansen gået af Atlantic City de senere år. Ændrede rejsemønstre, finanskrisen op
gennem 00’erne kombineret et mere liberaliseret spillemarked i USA, hvor bl.a. indianerreservater over
hele USA har slået sig på drift af kasinoer, har kostet gæster i Atlantic City. Således har flere af de store
kasinoer har haft svært ved at tjene penge på kasinodriften de senere år – senest illustreret i 2016, hvor
det tidligere Trump-ejede kasino Taj Mahal lukkede – og sendte en masse ansatte ud i arbejdsløshed.
Når det er sagt, er Atlantic City stadig den vigtigste og mest markante lokalitet langs Atlanterhavskysten i
New Jersey. Derfor har jeg lagt den første overnatning ind i Atlantic City, så I selv kan slentre en tur langs
den verdensberømte boardwalk, der altså langtfra er uddød. Men stadig vrimler turister og spillefugle –
eller i hvert fald gjorde det, da jeg i september 2016 kort tog turen op og ned ad Atlantic City Boardwalk.
Atlantic City er således den eneste ”turistede” resortby og badeby, jeg har valgt at gøre plads til på turen
ned langs Atlanterhavet. Resten af turen ned langs kysten er det naturen og historien der er i centrum.

Der er blevet vendt op og ned på Atlantic Citys status som kasino- og spilleby de senere år
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Atlantic City - Chincoteague Island – 2. dag
I dag kommer I for alvor i nærkontakt med Atlanterhavet. For i dag skal I ud at sejle med
den første af turens i alt tre bilfærger. I skal sejle fra Cape May på ”sydspidsen” af New
Jersey over Delaware Bay til havnebyen Lewes i Delaware. En smuk og afslappede tur på
halvanden times sejlads, der vil bringe jer i nærkontakt med en af USA’s mindste stater,
Delaware, inden I kører videre sydpå ind i Maryland for en kort bemærkning og dernæst
ind i Virginia. Med andre ord: Hele fire stater på en dag.
Dagens distance: 150 miles/ 240 kilometer
Selvom afstandene denne dag er ret begrænsede – I skal ”kun” tilbagelægge cirka 150 miles/ 240 kilometer –
skal I beregne en vis transporttid, da turen med færgen fra Cape May til Lewes tager cirka halvanden time.
Første del af turen fra Atlantic City til Cape May går rimelig hurtigt. I hopper igen på betalingsmotorvejen
Garden State Parkway vest for Atlantic City og følger Garden State Parkway og U.S. 9 ned til Cape May,
hvorfra bilfærgen vil sejle jer over til Lewes i Delaware. Følg U.S. 9 ud mod færgelejet, da færgen ikke sejler
inde fra selve Cape May, men fra en lokalitet vest for byen.

Sejlturen fra Cape May til Lewes er den første af tre færger ned langs Atlanterhavskysten

Tre stater på tre timer
Når I kører i land fra færgen ved byen Lewes, kører I samtidig ind i USA’s næstmindste stat, Delaware, som
kun dækker et areal på 5.060 kvadratkilometer, hvilket kun gør Delaware en halv gang større end Fyn. Det
gælder derfor om at nyde turen langs Atlanterhavskysten i Delaware, hvor I følger Delawares Highway 1
ned langs kysten, inden I efter kun 25 miles kører ind i den næste stat, Maryland.
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Turen langs kysten i Maryland bringer jer hurtigt frem til badebyen Ocean City, der er Marylands svar på
Atlantic City – blot uden kasinoer. En ferieby med masser af hoteller, restauranter, forlystelser og egen
boardwalk langs Atlanterhavet. Men med Atlantic City i frisk erindring, så lad være med at bruge for meget
tid på Ocean City og fortsæt i stedet videre sydpå. I kan med fordel vælge Marylands Highway 90 nord for
Ocean City, der vil bringe jer lidt væk fra kysten og ind til hovedvejen U.S. 113, som I følger videre sydpå.

Marylands Highway 12 byder en smuk tur gennem et klassisk landbrugslandskab

U.S. 113 er starten på en smuk tur gennem landlige omgivelser i Maryland med småbyer, frodige marker og
store farme spredt rundt i landskabet. Ved byen Snow Hill møder i Marylands Highway 12. Forlad U.S. 113
og følg Highway 12 sydpå gennem en række hyggelige småbyer. Efter godt 10 miles bliver Maryland til
Virginia, og vejen skifter nummer fra Marylands Highway 12 til Virginias Highway 679.
Således kan I hurtigt få lagt nogle stater bag jer her på den amerikansk østkyst. Highway 679 bugter sig
gennem et smukt og skovrigt landskab, så husk at tage den lidt med ro. Det giver dog lidt sig selv, for
landevejen på Virginia siden hører til i den lidt smallere afdeling.

Naturreservatet Chincoteague Island i Virginia har et særdeles varieret fugle- og dyreliv
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Chincoteague Island i Virginia
Når I rammer Virginias Highway 175, så drej til venstre og følger vejen østpå ud mod kysten. Kort efter vil I
på jeres venstre hånd se en række meget store og karakteristiske parabolantenner og satellit stationer. Det
er ingen ringere end NASA, som her har en stor luftbase, Wallops Flight Facility.
Der ligger også et besøgscenter lige ud til Highway 175, men det kan I besøge dagen efter, for der er
sandsynligvis lukket, når I når frem. Så fortsæt videre østpå ud over den lange, lave vejbro gennem det
marsklignende landskab ud til den naturskønne og charmerende Chincoteague Island, hvor jeg anbefaler, at
I finder et sted at overnatte – og eventuelt booker på forhånd.
Chincoteague Island byder på en hyggelig, afslappet stemning, uden al den masseturisme, som mange af
byerne på fastlandet er præget af, takket være den lidt afsides beliggenhed. Men der er trods alt flere
hoteller og overnatningssteder i byen på øen. Det samme gælder restauranter og byen har sågar sin egen
biograf og en særdeles hyggelig hovedgade med flere små lokale butikker. En lille oase på Virginias østkyst.
Men det der for alvor gør en tur til Chincoteague Island interessant, er naturreservatet Assateague Island
og Chincoteague National Wildlife Refuge, et beskyttet naturområde med bl.a. vilde heste og et særdeles
rigt fugleliv. Naturreservatet ligger øst for Chincoteague Island på øen Assateague Island.
Det koster 8 dollars pr. køretøj (2017) at køre ind i parken, men hvis I har et nationalpark pas, er der gratis
adgang. Parken drives af U.S. Fish & Wildlife Service og National Park Services, og byder bl.a. på et fint
besøgscenter samt en ensrettet asfalteret vej gennem parken, parkens Wildlife Loop. Desuden kan I køre
helt ud til selve Atlanterhavskysten og blive blæst godt igennem.

Køb HELE min e-bog om USA’s Atlanterhavskyst – www.highways-usa.com/atlantic-11dage

I kan køre helt ud til Atlanterhavskysten i Chincoteague National Wildlife Refuge
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Få endnu mere inspiration til kør-selv ferien i USA:

Andre USA rejseguider af Henrik Lange
Min e-bog om Atlanterhavskysten i USA fra New York til Florida er blot en af 9 forskellige
e-bøger, jeg har skrevet om USA. Hvis turen går til Californien, Arizona, Utah, Las Vegas,
Rocky Mountains eller andre dele af Sydstaterne, har jeg også skrevet e-bøger og guider
til alle disse regioner. I kan både vælge mellem dag-for-dag guider til forskellige dele af
USA eller punkt-for-punkt guider til klassiske highways som Route 66 eller Florida Keys.
Se listen over alle mine nuværende e-bøger nedenfor.
Detaljerede dag-for-dag guider til kør-selv-ferie på egen hånd i USA:
22 dages rejseplan: Californien, Grand Canyon og Las Vegas –
www.highways-usa.com/sydvestusa-22dage
30 dages rejseplan: Sydvestlige USA med Californien, Nevada, Utah, Arizona –
www.highways-usa.com/sydvestusa-30dage
23 dages rejseplan: Rocky Mountains med Colorado, South Dakota, Wyoming og Utah –
www.highways-usa.com/rockymountains-23dage
17 dages rejseplan: The Deep South inklusiv Memphis, Nashville og New Orleans –
www.highways-usa.com/deepsouth-17dage
Flere guider til klassiske amerikanske highways:
Highway 1 Californien: Fra San Francisco til L.A. – www.highways-usa.com/ebog-highway1
Route 66: Fra Chicago til Los Angeles - stat for stat – www.highways-usa.com/ebog-route66
Florida Keys: Fra Everglades til Key West – www.highways-usa.com/ebog-floridakeys
Familieferie i Californien – www.highways-usa.com/ebog-familieferie-californien
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