MEMPHIS &
MISSISSIPPI TRAIL
Memphis
Welcome to the Home of the Blues and Birthplace of Rock ‘n’ Roll. Bezoek Graceland,
Elvis'® geliefde landhuis, en bewonder zijn twee privévliegtuigen en het fantastische
Automobile Museum. Vergeet vooral de rondleiding door de beroemde Sun Studio
niet en ga ook zeker langs het nieuwe Smithsonian Rock 'n' Soul Museum en de
Gibson Guitar Factory. Dans daarna de hele nacht door in de clubs aan het historische
Beale Street.

Memphis naar Tupelo (167 kilometer)
In Tupelo kunt u de eenvoudige twee kamers van het geboortehuis van Elvis, de Elvis
Presley Memorial Chapel en het Elvis Presley Museum bezoeken. Woon de
gospeldienst bij die veel van de meest geliefde muziek van The King inspireerde in
een gerenoveerde kerk die Elvis daadwerkelijk als kleine jongen bezocht. Ook een
bezoek waard is het Tupelo Automobile Museum, een collectie van meer dan 100
antieke, klassieke en verzamelaarsauto's die de ontwikkeling van meer dan 100 jaar
autoontwerp en bouwkunde illustreren.

Tupelo naar Jackson (270 kilometer)
Reis van Tupelo naar Jackson, Mississippi’s hoofdstad, via de schilderachtige Natchez
Trace Parkway, een historische route die oorspronkelijk werd "uitgestippeld" door
bizons en later werd gebruikt als handelsroute. Stop onderweg bij Kosciusko Visitors
Center om kennis te maken met de geschiedenis van het gebied waar tvster Oprah
Winfrey vroeger thuis was. Maak een ritje door het centrum van Jackson en bezoek de
Mississippi Governor's Mansion en het Old Capitol Historical Museum. Bezoek het huis
van Medgar Evers, Mississippi’s veldsecretaris van de NAACP, vermoord op zijn eigen
oprit als slachtoﬀer van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Bezoek ook Jim Buck
Ross Mississippi Agriculture and Forestry Museum, waar een replica staat van "small
town Mississippi" zoals het er in de jaren 1920 uit zou hebben gezien.

Jackson naar Mississippi’s Gulf Coast (252 kilometer)
Trek zuidwaarts naar de Mississippi Gulf Coast voor ontspanning in een gebied dat
dorpse vriendelijkheid, antiekwinkels, geschiedenis en de keuken van de kust
combineert met kansspelen en entertainment in de casino’s, golfbanen en 42
kilometer aan witte zandstranden. Bezoek Beauvoir, het laatste huis van de Zuidelijke
president Jeﬀerson Davis, of pak een veerboot naar Ship Island en Fort
Massachusetts, gelegen op 19 kilometer uit de kust in de Golf van Mexico, waar u
een prachtig ongerept strand vindt. Als u dan nog niet klaar bent voor het vasteland,
is de Biloxi Shrimping Trip een onvergetelijke ervaring; een echte visexpeditie waarbij
u oog in oog komt te staan met veel verschillende plaatselijke zeebewoners. Ontdek
de unieke omliggende steden en fantastische antiekwinkels van Pass Christian, Bay
St. Louis en Waveland, of bezoek het bijzondere plaatsje Ocean Springs, een
toevluchtsoord voor lokale kunstenaars.

Mississippi’s Gulf Coast naar New Orleans (117 kilometer)
Welkom in New Orleans. Het hart en de ziel van de Crescent City – Stad van de Halve
Maan  is het pittoreske French Quarter, oorspronkelijk bekend als de Vieux Carré.
Geniet van de gebouwen met hun decoratieve balkons, antiekwinkels, uitstekende
restaurants en, natuurlijk, de jazzclubs. Maak een ritje in de beroemde trams en
bezoek het charmante Garden District.
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New Orleans naar Natchez (277 kilometer)
Natchez is de oudste permanente nederzetting aan de Mississippi, en toen katoen
nog koning was, was deze kleine rivierstad de thuisbasis van meer miljonairs dan
waar ook in de USA. Duik nog dieper in het opmerkelijke verleden van Mississippi
tijdens een bezoek aan de Grand Village of the Natchez Indians, en ontdek de lange
historie van deze ooit grootse samenleving. Maak een koetsrit door het centrum
van het romantische Natchez en reis terug in de tijd naar het elegante "Old South"
met een rondleiding in de prachtige plantagelandhuizen, ook nu nog een
onberispelijke weerspiegeling van de grandeur van vroeger tijden. De
indrukwekkende collectie Natchez in Historical Photographs in de Stratton Chapel
biedt een uniek kijkje op de mensen en de levensstijl van Natchez in de
negentiende eeuw. Een bijzondere traktatie is een overnachting in een van de
antebellumlandhuizen, waar u zelf hun voortreﬀelijke comfort en charme aan den
lijve kunt ervaren. Geniet van een typische zonsondergang in Mississippi boven Ol'
Man River en ervaar NatchezUnderTheHill, een iets ruiger deel van Natchez dat
ooit bekendstond om zijn saloons en gokken, maar tegenwoordig bars, restaurants
en souvenirwinkels biedt.

Natchez naar Vicksburg (111 kilometer)
Ontdek het platteland van Mississippi en de warme gastvrijheid van de bijzondere
en historische stad Port Gibson, de stad die generaal Ulysses S. Grant in de
Burgeroorlog bestempelde als "te mooi om te laten branden." Vlakbij ligt Vicksburg,
een keerpunt in de Burgeroorlog en de plaats waar de bloedigste slag van het
conﬂict plaatsvond. U komt alles over de Slag om Vicksburg te weten tijdens een
bezoek aan het immense Military Park, 116 hectare aan tastbare geschiedenis die
wordt opgeluisterd door meer dan 1300 indrukwekkende monumenten, mijlpalen,
gedenkstenen en plaquettes. Dompel uzelf onder in de historische binnenstad en
geniet van een authentieke "Coke ﬂoat" in het Biedenharn CocaCola Museum,
waar 's werelds favoriete frisdrank voor het eerst gebotteld werd. Ervaar ten slotte
de machtige Mississippirivier zelf en maak de dag ’s avonds compleet met een
ontspannen boottocht.

Vicksburg naar Clarksdale (252 kilometer)
Vandaag reist u naar het noorden op Highway 61, "America's Blues Highway”, in de
Mississippi Delta, de geboorteplaats van de Blues en het agrarische hart van
Mississippi. Ga van Vicksburg naar Greenville en Washington County, de thuisbasis
van Jim Hensons Kermit de Kikker en de prachtige muurschilderingen van het
Leland Blues Project, dat de grootse muzikale geschiedenis van het gebied
weerspiegelt. Op slechts een paar kilometer van Leland ligt Indianola en het
wereldse B.B. King Museum and Delta Interpretive Center, niet alleen gewijd aan
een van ’s werelds meest beroemde artiesten, maar ook aan het land dat inspiratie
bood voor zijn muziek. Verderop valt er nog veel meer te genieten van de
geschiedenis van de blues, met memorabilia van Mississippigrootheden als Muddy
Waters en B.B. King in het Delta Blues Museum in Clarksdale. Aan de overkant van
de straat geniet u live van onvervalst bluesentertainment in Ground Zero Blues
Club, de juke joint van acteur Morgan Freeman. Of trek iets verder naar het
noorden om de snelstgroeiende gokbestemming in de USA  Tunica  waar 9
casino's alle opwinding, topsterrenentertainment, heerlijk eten en accommodatie
van Las Vegas bieden. Onmisbaar is ook Tunica River Park, een volledig interactief
complex dat gewijd is aan de Mississippirivier en haar stroomgebied.

Clarksdale naar Memphis (119 kilometer)
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