THE HISTORY &
CULTURE TRAIL

De Lower Mississippi Valley was het thuisland van de Choctaw,
Chickasaw en Cherokee voordat de Fransen, Spanjaarden en Britten er
in de 16e en 17e eeuw arriveerden om erom te vechten. De Amerikanen
kregen het uiteindelijk in de 18e eeuw in handen en de meest
tekenende historische gebeurtenis van het Diepe Zuiden is en
blijft de Burgeroorlog, die werd uitgevochten van 1861 tot 1865.
Reizen door Memphis & Mississippi is een geschiedenisles op zich!

Memphis
• National Civil Rights Museum, 450 Mulberry Street. Verhelderende tentoonstellingen
en audiovisuele displays brengen de belangrijkste momenten binnen de strijd,
verliezen en overwinningen van de burger en mensenrechtenbewegingen tot leven.
Ter educatie en inspiratie van volwassenen en kinderen. Gevestigd in het Lorraine
Motel, de plek waar Dr. Martin Luther King, Jr. werd vermoord.
• Mississippi River Museum, 125 North Front Street. Museum met 18 zalen over de
natuurlijke en culturele geschiedenis van de Lower Mississippi River Valley. Meer dan
5.000 gebruiksvoorwerpen vertellen de verhalen van riviertransport, de Amerikaanse
Burgeroorlog en de muziek van de Delta.
• Slave Haven Underground Railroad Museum, 826 North Second Street.
Voormalig doorgangshuis aan de Underground Railroad. Een geheime kelder en
valluiken onthullen de ontsnappingsroute van weggelopen slaven.

Corinth
• Corinth Civil War and Interpretive Center, 501 West Linden. Dit indrukwekkende
interpretatiecentrum biedt tentoonstellingen die nader ingaan op de ervaringen van
militairen en burgers tijdens de Burgeroorlog.
• Pickin’ on the Square. Elke donderdagavond komen plaatselijke bluesmuzikanten
samen op Court Square voor een jammin’ good time.

Oxford
• Rowan Oak, Old Taylor Road, Oxford. Huis van de Nobelprijswinnende auteur William
Faulkner van 1930 tot 1962. Bezichtig de eerste schets van zijn beroemde roman A
Fable, geschreven in het handschrift van de schrijver zelf op de muur van zijn studeerkamer.

Columbus
• Tennessee Williams Welcome Center & Museum, 300 Main Street. Het huis van
Tennessee Williams werd onlangs geëerd met de benoeming tot Nationaal Literair
Monument en doet nu dienst als oﬃceel welkomstcentrum voor bezoekers van Columbus.

Philadelphia
• Choctaw Indian Fair. Vier dagen tjokvol plezier en Choctawcultuur, jaarlijks gehouden
in de tweede week van juli.
• Dancing Rabbit Golf Club. Bezoek de bekroonde 18holes golfbaan van de Dancing
Rabbit Golf Club op de Choctaw Indian Reservation.
• Philadelphia Historic District Driving Tour, Hoek van Poplar en Beacon.
Historische woningen vanaf Main Street zuidwaarts tot Rose Street, Holland Avenue en
Poplar Avenue. Schoolvoorbeeld van architectuur rond het begin van de 20e eeuw.
Drivebytour of tour met gids.

Gulf Coast
• Coastal Mississippi is een mix van de elegantie van de oude wereld en zorgeloos
strandleven. Deze 42 kilometer aan zonovergoten witte zandstranden herbergen

T: 01462 440 787
E: mississippi@deepsouthusa.com

© Lofthouse Enterprises 2010

casino’s en resorts die gewoonlijk in Las Vegas te vinden zijn, naast bijzondere
kustplaatsen als Ocean Springs, Pascagoula, Bay St. Louis en Pass Christian waar met
Spaans mos beklede eiken een zwoele ambiance oproepen. Een ritje over de
schilderachtige Highway 90 voert langs stranden, resorts en visserdorpjes; het lijkt
wel een ansichtkaart! Na zonsondergang baadt de kuststrook in het betoverend
schitterende licht van fantastische casino’s.

Natchez
• Antebellumhuizen. Twee eeuwen geleden was in deze bloeiende rivierhaven bijna de
helft van alle miljonairs in de Verenigde Staten thuis en meer dan 500 grandioze
schoolvoorbeelden van antebellumarchitectuur zijn hier nog steeds te vinden.
• Natchez at Night Carriage Tours. Geniet van de romantiek van Natchez in de avond.
Laat u per paardenkoets rondleiden door het prachtige historische centrum van
Natchez, de oudste permanente nederzetting aan de Mississippi.
• Historic Downtown Natchez. Oudste permanente nederzetting aan de Mississippi.
Schilderachtige straatjes, historische huizen, kerken, gebouwen, restaurants, bijzondere
winkeltjes en rivierwandelingen maken Natchez tot een onvergetelijke ervaring.

Port Gibson
• Generaal Grant bestempelde het als “te mooi om te laten branden” waardoor het nog
steeds bestaat als monument voor de hoogtijdagen van het Oude Zuiden.
• Port Gibson Battleﬁeld, Old Rodney Road bij Point Lookout. Het Shaifer House is de plek
waar de eerste schoten vielen tijdens de Slag om Port Gibson. Zuidelijke troepen
verschansten zich in Magnolia Church. De slag werd deels gevoerd op en om Bruinsburg
Road bij Lookout Point.
• Ruins of Windsor Loop, 15095 Rodney Road, Port Gibson. Spookachtige overblijfselen
van een van de grootste antebellumlandhuizen van de staat. Hoewel het de
Burgeroorlog overleefde, brandde het in 1890 af. Alleen de 23 zuilen bleven staan.

Vicksburg
• Vicksburg National Military Park, 3201 Clay Street. Gesticht in 1899. Dit schitterende
728 hectare grote park, met zijn marmeren en granieten monumenten, strategische
markeringen en kanonnen, is ter nagedachtenis aan het 47 dagen durende beleg van
Vicksburg tijdens de Burgeroorlog is aangelegd. Het omvat Vicksburg National Cemetary,
de op één na grootste begraafplaats van het land.
• Vicksburg Historical Ghost Tour. Een Spookwandeltour in het historische centrum van
Vicksburg. Deskundige vertellers spreken tot de verbeelding met historische
spookverhalen over de Burgeroorlog aangelegd. Het omvat.

Greenville
• The Great River Road. Maak een ritje langs een van de oudste, langste en meest unieke
toeristische routes van het land, die voert van de grens met Tennessee tot aan die met
Louisiana, met de Mississippi onder handbereik.

Leland
• Birthplace of Kermit the Frog Museum, 415 SE Deer Creek Drive. Ter nagedachtenis
aan de jeugd in de Delta van Jim Henson, de geestelijk vader van de hoofdpersonen uit
Sesamstraat en zijn betoverende Muppets. Het Jim Henson Museum bevindt zich aan
de plaatselijk bekende Deer Creek, dezelfde beek waar Jim Henson op een goeie
zomerdag zat en voor het eerst Kermit de Kikker voor zich zag.

Tunica
• Tunica River Park, 1 RiverPark Drive. Bekijk, bestudeer en ervaar de “Big River” van
dichtbij in het museum, de aquariums, vanaf het uitkijkpunt, op het natuurpad en
tijdens een riviercruise op de Tunica Queen.
• Populaire gokbestemming met 9 casino’s met 24 uur per dag gokken, spa’s, restaurants,
entertainment, muziek en heerlijk eten, en dat alles op nog geen 30 minuten vanaf Memphis.
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