
WELKOM IN ALABAMA!

Van de bergen in het Noorden tot aan de heerlijk witte

zandstranden in het Zuiden, in Alabama proef je overal

de enorme gastvrijheid van het Zuiden. En dat allemaal

op het ritme van de muziek, van country tot blues tot 

jazz. Alabama is ook essentieel geweest in de Civil 

Rights History en je kan hier veel iconische plaatsen

bezoeken die bepalend waren in de geschiedenis. 

Maar richt zich ook op de toekomst in het U.S. Space 

and Rocket Center in Huntsville. En dat alles gaat

samen met heerlijk eten, van een onvervalste BBQ tot 

aan echte culinaire hoogstandjes. Bruisende steden en

super attracties maken dat je hier makkelijk een week 

kunt verblijven.



VIDEO

We starten met een video, die je binnen 4 minuten een goed beeld geeft van Alabama...
Reis je virtueel mee?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QmDIrJ5vXBM&feature=emb_logo
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HIT RECORDING CAPITOL OF THE WORLD

In de muziek triangle met Memphis en Nashville ligt het zuiden

daarvan Muscle Shoals. Hier is de beroemde Muscle Shoals 

Sound geboren. De Swampers waren twee mannen die een

geheel eigen sound produceerden die verschillende

muziekstromen en mensen verbond. Je kan hier Fame Studios 

bezoeken en de Muscle Shoals Sound Recording Studios. Hier

kwamen in de jaren zestig grote sterren als Aretha Franklin, The 

Rolling Stones, Lynyrd Skynerd, Rod Stewart grote hits 

opnemen. Wild Horses is zelfs op de WC geschreven en het 

voelt bijzonder hier te kunnen staan. Vergeet ook niet een

bezoek te brengen aan het Alabama Music Hall of Fame.



GROOTSTE GESCHIEDENIS VAN BIRMINGHAM

Birmingham is Alabamas grootste stad, midden in het 

centrum van de burgerrechten beweging. In het Civil 

Rights Instituut kan je op indrukwekkende wijze de hele 

geschiedenis volgen en beleven. Het museum staat in 

het hart van het Birmingham Civil Rights District, door 

Obama benoemd tot National Monument. Hier staan

ook de 16th Baptist Church, waar je op zondagochtend

een dienst kan bijwonen en het Kelly Ingram Park. Hier

ligt zelfs een gedenkteken van Anne Frank. Maar je kan

ook genieten van het Barber Vintage Motorsports 

Museum waar je de grootste privé collectie auto’s en

motoren kan vinden. 



JUKE JOINTS & FUN IN BIRMINGHAM

Een must do is een bezoek aan Gip’s Place, 

een van de enige echte overgebleven Juke 

Joints in de USA. Of geniet van de 

Birmingham Beer Trail. Met Red Clay Tours 

word je tegen betaling heen en terug

gebracht, zodat je lekker kunt genieten van 

je eigen meegebrachte drankjes. Je betaalt

$10 entree en je geeft de muziek wat je 

het waard vindt. En dan heb je een

onvergetelijke avond met locals.



ROCKET CITY USA

Huntsville is een charmante stad in het Noorden van Alabama en is de 

geboorteplaats van de maanreizen. Door New York Times benoemd

tot een van de 52 plekken om te bezoeken (een per week) in 2019. 

Hier heeft Dr. Werner von Braun de Saturn V raket ontwikkeld die de 

basis vormden voor de Apollo missies. Het US Space & Rocket Center 

is ’s werelds grootste museum met als thema ruimtevaart. Je kunt er

onder andere een originele Saturn V raket bewonderen en de capsule 

van de Apollo 16. In 2019 is het de 50-e anniversary van de Apollo 11. 

Ook voor kinderen zijn er allerlei leuke attracties.

Space Camp
Op het terrein van US Space & Rocket Center vind je ook Space 
Camp. Zij bieden meerdaagse educatieve programma’s
voor kinderen, volwassenen en families. Het trekt vanuit de 
hele wereld bezoekers aan die kunnen trainen als een
astronaut en heel veel plezier kunnen beleven. De New York 
Times noemt het de #1 Seriously Cool Summer Camp.



CIVIL RIGHTS CIRCLE

We beginnen in Montgommery, een echte Southern stad. Het is de hoofdstad van 

Alabama aan de Alabama River. Montgommery heeft verreweg de meeste

historische plekken in verband met de Civil War en Civil Rights. Hier kwam Martin 

Luther King preken wat leidde tot het oprichten van de Civil Rights Movement in 

Amerika. Je kan naar het Rosa Parks museum, de vrouw die weigerde op te staan

om naar achterin de bus te gaan. Dit leidde tot een jaarlange boycot van het 

busbedrijf. Bij het Alabama State Capitol werd gedemonstreerd voor stemrecht.

Ongeveer 80 kilometer daar vandaan ligt Selma. Bekend van de Selma to 

Montgommery Civil Rights Mars. Een mooi museum laat de hele historie zien. 

Vast in de stemming komen? Kijk dan de film Selma, een echte aanrader.



ONTSPANNEN AAN DE GOLF VAN MEXICO

Alabama heeft meer dan 50 kilometer wit zandstrand

aan de Gulf Shore en Orange Beach. Dit in combinatie

met kristalhelder water van de Golf van Mexico. Breng

een bezoek aan de beroemde Flora-Bama Bar waar

dagelijks live muziek wordt gespeeld. Verder kan je 

een bezoek aan deze kust aanprijzen met heerlijke

visrestaurants, shopping malls en het Gulf State Park.



VAN MOBILE NAAR BAYOU LA BATRE

Mobile is Alabama’s oudste stad en is een

mix van Franse, Spaanse, Britse, Creoolse

en Afrikaanse culturen. De oude

binnenstad doet denken aan het French 

Quarter van New Orleans. In Mobile is ook

de eerste Mardi Gras georganiseerd, het 

oudste carnaval van de VS. Een stad om te

feesten.

Zo’n 45 kilometer van Mobile af ligt Bayou 

la Batre, bekend van de film Forrest 

Gump. Dit is tevens een leuk authentiek

vissersstadje, dat Mobile voorziet van 

heerlijke verse zeevruchten.



THE WORLD GAMES IN BIRMINGHAM ALABAMA

In 2021 worden de World Games gehouden en wel in 

Birmingham Alabama. 3600 atleten doen mee met 

34 verschillende sporten. En niet de voor de hand 

liggende sporten, maar juist de non-Olympic sporten

zoals bowlen, karate, korfbal, squash en waterskiën.

Gedurende 11 dagen kan men meer dan 100 landen

actief bezig zien in diverse sporten.



WERELDKLASSE GOLF IN ALABAMA

De Robert Trent Jones Golf Trail trekt golfers 

aan uit de hele wereld. Ontworpen door 

gevierde golfbaanarchitecten biedt deze trail 

26 banen in heel Alabama aan. Door de New 

York Times is deze trail uitgeroepen tot een van 

de beste openbare golfplaatsen van de wereld.



IDEALE PLEK VOOR SCHATZOEKERS & KOOPJESJAGERS

In Scottsboro vind je de ideale plek voor schatzoekers en
koopjesjagers. In dit warenhuis worden alle niet geclaimde
items van 'lost & found' verkocht. Zo kunnen deze items toch
nog een dankbare eigenaar vinden.



GENIETEN VAN DE MOOIE NATUUR

Als jouw klanten motorrijders zijn, dan is 

Alabama een prima bestemming. Op de motor 

kun je genieten van de geografische diversiteit

van deze mooie staat. Het Zuiden van de 

Appalachen biedt eindeloze scenic routes. Dit

is goed te combineren met een bezoek aan

een brouwerij (als je niet meer hoeft te rijden), 

een heerlijk restaurant en volop genieten van 

de cultuur.



ZO KOM JE IN ALABAMA

Alabama is centraal gelegen in het Zuiden van de USA en daardoor op 

korte afstand van heel veel iconische steden in de regio. Alabama is 

perfect te combineren met een rondreis die start in Nashville, Memphis 

en eindigt in New Orleans of andersom.

Via Atlanta in Georgia zit je zo in Alabama. Birmingham is maar 237 

kilometer westwaarts. Van New Orleans naar Mobile is ongeveer

dezelfde afstand, evenals van Nashville naar Muscle Shoals. Vanaf de 

Internationale luchthavens kan je ook makkelijk je reis in Alabama 

beginnen. Birmingham en Montgomery hebben ook luchthavens, 

waarop je kan vliegen.



TOT SLOT...

Je kunt inmiddels veel weetjes en tips met jouw klanten delen

over Alabama. Ben je klaar voor een kennistest? Beantwoord

de volgende vragen en check of je veel hebt opgestoken over 

deze bijzondere staat in de Verenigde Staten.

Succes toegewenst!


















































