THE MISSISSIPPI
RIVER TRAIL
Memphis
Laat je meevoeren naar Memphis, een stad van muziek, eten, historie en erfgoed
– die allemaal meedeinen op de maat van de machtige Mississippi River.
De eerste stop van je ontdekkingsreis langs de impact en geschiedenis van Ol’ Man
River in Memphis is het passend genaamde Mud Island – een schiereiland tussen
de Mississippi en Wolf River en de thuisbasis van Mud Island River Park, met zijn
fascinerende riviermuseum, een schaalmodel van de rivier, een kanovijver, een
jachthaven en een concertlocatie in de openlucht met het beste uitzicht op de
skyline van Memphis. Je kunt vanuit het centrum de monorail naar Mud Island
nemen of over de brug boven de monorail naar het eiland wandelen.
De River Walk op Mud Island is een exact schaalmodel van de Lower Mississippi
River, die vanaf Cairo, Illinois – waar de rivier samenkomt met de Ohiorivier – 1.526
kilometer zuidwaarts stroomt en zich slingerend een weg zoekt door Mississippi en
Louisiana richting New Orleans en de Golf van Mexico.
Op Mud Island kun je genieten van het gezellige comfort van de River Inn of Harbor
Town, waar de charme van het Oude Zuiden wordt gecombineerd met intieme
Europese stijl. Het adembenemende uitzicht op de Mississippi vanaf het dakterras
en twee fantastische restaurants maken de ambiance van dit unieke hotel
compleet.
Wie Ol’ Man River van dichtbij wil meemaken, kan terecht bij de Memphis
Riverboats. Deze bieden een scala aan opties, variërend van dagtochten tot dinner
en themacruises. Aan boord van een authentieke raderboot krijg je een
overweldigend, historisch beeld van Memphis en de Mississippi, in geuren en
kleuren toegelicht door de meevarende rivierhistoricus.
Ook in downtown Memphis kom je de Mississippi tegen. Het River Path begint bij
het Welcome Center aan Riverside Drive en eindigt drie kilometer zuidwaarts in
Martyrs Park. Onderweg bevindt zich Tom Lee Park, niet alleen een geweldige plek
om aan de waterkant te picknicken, maar ook de locatie voor de meest populaire
evenementen van de stad, waaronder het Wereldkampioenschap Barbecueën en
het Beale Street Music Festival. Het River Path loopt door de prachtige woonwijk
South Bluﬀs en volgt daarna de Riverfront Loop Trolley, een authentieke vintage
trolleytram tussen South Main en de Pyramid en Mud Island.

Riviercruisen
Memphis is blij met de terugkeer van de American Queen, ’s werelds grootste
stoomraderboot, die in 2012 weer in de vaart genomen wordt. De American Queen
biedt vanuit haar nieuwe thuishaven aan Beale Street Landing boottochten met
overnachting op de Mississippi naar het binnenland. De passagiers die meevaren op
de eerste reis in april kunnen het tempo en de sfeervolle charme van een verleden
tijdperk op Ol’ Man River proeven, voorzien van alle moderne gemakken zoals
gastronomische regionale cuisine, schitterend antebellumdesign en de twee dekken
hoge Grand Saloon Showcase. Kijk voor meer informatie over deze cruise op:
www.greatamericansteamboatcompany.com
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THE MISSISSIPPI
RIVER TRAIL
Mississippi
Tunica
Volg vanuit Memphis Highway 61 zuidwaarts richting Tunica en het Tunica RiverPark,
waar je de indrukwekkende schoonheid van de Mississippi van dichtbij kunt
meemaken. Het Mississippi River Museum is een omvangrijke, interactieve showcase
van historie, natuur en cultuur, geïllustreerd door talloze authentieke voorwerpen en
tentoonstellingen. Het park herbergt een rijke inheemse ﬂora en fauna en het prachtige
uitkijkpunt biedt een adembenemend uitzicht op dé rivier van Amerika. De Tunica
Queen vertrekt van de pier van het RiverPark en neemt je mee terug naar de tijd,
waarin het land nog jong was en de rivier nog echt Amerika’s Highway vormde. Tijdens
een avondcruise kun je dineren en dansen op livemuziek; een heerlijk romantisch
avondje uit.

Greenville
In het Flood of ’27 Museum maak je kennis met de geschiedenis van Greenville aan de
hand van de tentoonstelling in het oudste gebouw in het centrum van de stad. Je kunt
er op verkenning gaan langs de machtige Mississippi en de Great Wall of Mississippi –
de Mississippi River Levee, Lake Washington en Lake Ferguson. Langs de rivierdijk kun je
een gokje wagen in de casino’s Lighthouse en Jubilee aan de oevers van Lake Ferguson.

Vicksburg
Door zijn locatie op een hoge klif die uitkijkt over de Mississippi kon het 19eeuwse
Vicksburg maximaal proﬁteren van het drukke stoombootverkeer op de rivier. In 1876
werd de grote rivierbocht die precies langs Vicksburg liep door een overstroming
afgesneden. Omdat de nieuwe rivierloop beperkt bereikbaar was, leidde het United
States Army Corps of Engineers de Yazoo River in 1903 om naar de oude loop om de
haven weer nieuw leven in te blazen. Een reeks muurschilderingen langs de rivier
vertelt de fascinerende geschiedenis van Vicksburg en in het centrum bevindt zich een
gezellige mix van winkels, boetiekjes, bars en restaurants.

Natchez
De Mississippi is de grootste natuurlijke attractie van Natchez en vanaf de klif heb je het
beste uitzicht op zijn prachtige schoonheid. Zonsondergang is daarvoor de beste tijd,
want Natchez ligt meer dan 60 meter boven de Mississippi en vanaf de klif kun je bijna
50 kilometer ver kijken, zowel naar het noorden als het zuiden. Natchez is ook de
thuisbasis van de Great Mississippi River Balloon Race, die jaarlijks gedurende drie
dagen in oktober wordt gehouden. Tijdens dit evenement is de hemel boven de
Mississippi gevuld met heteluchtballonnen, terwijl je op de grond geniet van
livemuziek.

Riviercruisen
De Quapaw Canoe Company biedt kano en kajakavonturen op de Mississippi van
topkwaliteit. Onder leiding van een gids op maat ga je op wildernisexpeditie over de
rivier en zijn aftakkingen en verken je baaien, ubochten en de uiterwaarden tussen de
rivierdijken. Onderweg laat je je meevoeren in een rivierbocht die over land meer dan
32 kilometer in beslag neemt, kun je kamperen op een zandbank die zich uitstrekt tot
aan de horizon en kan er gezwommen worden in ongerepte “blue holes”. Kijk voor
meer informatie op: www.island63.com
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