
WELCOME TO ATLANTA

In Atlanta, Georgia, combineren ze lekker eten, winkelen en
een rijke geschiedenis met inspirerende attracties.

Je kunt er volop genieten van de zuidelijke charme en verfijning
van wereldklasse. Het is gemakkelijk te zien waarom Atlanta 

een van de meest populaire bestemmingen in het zuidoosten
is!

Ontdek het allemaal door middel van deze e-course en
win een pakket vol heerlijkheden uit deze wereldstad!



VIDEO

Graag nemen we je allereerst virtueel mee op reis naar Atlanta, 
zodat je een goed beeld krijgt van deze wereldse stad... ga je 
mee?



BEREIKBAARHEI
Er vliegen wekelijks 28 vluchten per week vanaf Schiphol 
Amsterdam naar Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport. 
Het is vanaf de airport 15 minuten rijden richting het centrum van 
Atlanta!



ONTDEK DE HISTORISCHE DELEN VAN ATLANTA!

De historische en muzikale stad Atlanta bestaat uit drie delen. 
Downtown, waar je vele musea kan vinden, zoals World of Coca 
Cola, CNN en het Georgia Aquarium, leuke activiteiten voor
gezinnen met kinderen en het hart van het bekende Centennial 
Olympic Park. Ook kun je Downtown het bekende Martin 
Luther King, JR. National Historical Park vinden, waar je alles
leert over de burgerrechtenbeweging.

Midtown staat bekend als het gedeelte waar muziek, theater 
en kunst samenkomen. Je vindt hier genoeg kunstgalerieën, die 
zeker een bezoek waard zijn! Daarnaast moet je hier ook zijn
voor de natuur, zoals de Botanical Garden en het Piedmond
park, waar je echt even helemaal tot rust kan komen.

Buckhead wordt gezien als 'The Beverly Hills of the East', een
van de luxere wijken van Atlanta. In dit gedeelte moet je zijn
om een dagje te winkelen. Er zijn meer dan 60 design winkels, 
die verspreid liggen over zes straten. Daarnaast zijn er veel
restaurants van goede kwaliteit.



BOORDEVOL MUZIEK EN GESCHIEDENIS
De stad Atlanta zit boordevol geschiedenis! Niet alleen op het 
gebied van muziek, maar ook op het gebied van de 
mensenrechtenbeweging, de geboorteplaats van Martin Luther 
King en de Afrikaanse Amerikaanse scholen en universiteiten. 
Je zult een stukje geschiedenis vinden op elke hoek van de 
stad. Daarnaast biedt de stad genoeg tours en leuke winkels die 
verspreid zijn over de drie delen van Atlanta. Op andere
historische plekken van de stad vind je restaurants, 
winkelgebieden, parken, musea en genoeg
bezienswaardigheden voor iedereen. Het voordeel is dat alles
in de stad op loopafstand is!



DE PARELTJES VAN DOWNTOWN
Tijdens de Olympische Zomerspelen
van 1996, is het Centennial Olympic 
Park gebouwd als een plek waar
bezoekers konden genieten tijdens
de wedstrijden in het Downtown 
gedeelte van de stad. Het park is na
de spelen verbouwd en opnieuw
geopend voor het publiek. 
Tegenwoordig sponsort het park 
diverse gratis 
publieksevenementen, waaronder
de Fourth of July Celebration en de 
Fourth Saturday Family Fun Days. 
Deze evenementen brengen, naast
de normale dagelijkse bezoekers, 
jaarlijks naar schatting drie miljoen
bezoekers naar deze stedelijke oase.
Mocht je toch bij het Centennial 
Olympic park zijn, stap dan ook in 
voor een ritje in de SkyView Atlanta. 
Deze geeft je een uniek en
opwindend kijkje vanaf het 
reuzenrad over de stad. Ook leuk
om de nachtelijke lichtshow mee te
maken!



ALLES OVER DE 
BURGERRECHTENBEWEGING IN ATLANTA -
DOWNTOWN
Ook op het gebied van geschiedenis zit je 
goed in Atlanta. Vooral alles wat te maken
heeft met Martin Luther King en de 
mensenrechtenbeweging die heeft
plaatsgevonden in de stad. Om hier alles
over te weten te komen, kan je een bezoek
brengen aan het Historical Museum Civil 
Rights, het National Civil Right Museum of 
het Center of Civil and Human Rights.

Daarnaast is een bezoek aan het Martin 
Luther King Nationaal Historisch Park een
aanrader. Met een rondleiding door Dr. 
Martin Luther King zijn geboortehuis en de 
historische Ebenezer-kerk. Er zijn
verschillende films en exposities waarop
terug gereflecteerd wordt op zijn leven. 
Verken de buurt en plaatsen die het leven en
de rechten van burgerrechten voor de 
wereld hebben gevormd!



ONTDEK THE WORLD OF COCA COLA & DE 
CNN STUDIO TOUR - DOWNTOWN
Wisten jullie dat Coca Cola uit Atlanta komt? 
Ervaar in de World of Coca-Cola het 
fascinerende verhaal van 's werelds
beroemdste drankenmerk in een dynamische, 
multimedia-attractie. Je krijgt een kijkje achter 
de schermen van het bottelingsproces en meer
dan 1200 nooit eerder weergegeven
artefacten, variërend van vintage flessen tot 
een Coca Cola vrachtauto uit 1939. Daarnaast
kan je meer dan 100 verschillende dranken
proeven!

Ook de bekende CNN Studio mag niet op je lijst
ontbreken! Tijdens deze tour vertelt een gids
hoe het eraan toe gaat achter de schermen, 
hoe het nieuws wordt verzameld en exclusieve
toegang tot het gebouw waar elke dag nieuws
wordt gemaakt. Kortom, ervaar alles van het 
wereldbekende nieuwskanaal CNN.



ACTIVITEITEN VOOR HET HELE GEZIN -
DOWNTOWN
Ook voor gezinnen met kinderen valt er
genoeg te doen in Atlanta. Het bekende
Georgia Aquarium bevat het grootste
onderwaterleven van heel Noord-Amerika. In 
het aquarium worden shows gegevens, 
ontmoetingen met de dieren georganiseerd
en kunnen bezoekers een 'behind-the-seas' 
rondleiding volgen. En natuurlijk mag de Zoo 
of Atlanta en het Children’s Museum, dat
bedacht is voor kinderen niet ontbreken.
Tip: leuk om het Aquarium te combineren
met The World of Coca Cola, aangezien deze
activiteiten naast elkaar liggen in Downtown.



JIMMY CARTER PRESIDENTIAL 
LIBRARY & MUSEUM –
DOWNTOWN

Voor meer geschiedenis moet je langs
bij jet Jimmy Carter presidentieel
museum dat gevuld is met 
interactieve displays en fascinerende
tentoonstellingen voor het hele gezin. 
Ervaar "Een dag in het leven van de 
president", stap in het Ovale kantoor, 
maak een virtuele reis met de Carters 
om ziekten te bestrijden en
democratie over de hele wereld te
bevorderen.



WAAR MOET JE IN ATLANTA ZIJN VOOR 
KUNST – DOWNTOWN

Kunstliefhebbers opgelet! Op het gebied
van kunst valt er heel wat te bezichtigen
in Atlanta. Breng een bezoekje aan het 
High Museum of Art. Het museum bevat
een collectie van klassieke tot 
hedendaagse kunst, evenals beroemde
architectuur. Daarnaast wisselen de 
tentoonstellingen en zijn er programma’s
voor kinderen. Ook het Apex Museum en
het Murals & Public Art is zeker een
aanrader om in een dagdeel te
bezoeken. 



HET BEKENDE FOX THEATRE –
DOWNTOWN

Dit theater staat bekend als 'The 
Fox' bij de lokale bevolking. In dit
historische gebouw met exotische
architectuur komt divers 
entertainment voorbij, zoals
Broadway-shows, het Atlanta ballet, 
concerten van bekende artiesten en
klassieke speelfilm, wat de 
oorsprong was van het theater. Als je 
meer wilt weten over het theater 
kan je een rondleiding volgen!



HET RAADSEL VAN DE PEACHTREE STREETS
In Atlanta vind je veel straatnamen met het woord Peachtree. 
De Peachstree Street is het hoofd van alle Peachtree straten en
bestaat uit Fifth Avenue and Champs-Elysees. De straat begint
in het financiële district van Five Points en loopt door naar
Midtown richting Buckhead, waar de straat samenkomt in 
Peachtree Road. Deze weg loop door buiten de stad en komt
langs de Brookhaven wijk en Chamblee en splits aan het einde
op in Peachtree Industrial Boulevard of Peachtree-Dunwoody 
Road.
Er zitten genoeg leuke winkeltjes langs de Peachtree straten, 
zoals het Phipps Plaza en Lenox Square. Daarnaast vind je ook
genoeg kunst onderweg, zoals het Woodruff Arts Center, The 
Fabulous Fox en het High Museum of Arts. Ook kom kom je wat 
iconische gebouwen tegen, zoals het Peachtree Center, The 
Hyatt Regency Atlanta Hotel, de Georgia Pacific Tower en het 
huis waar Margaret Mitchell haar boek 'Gone With The Wind’ 
schreef, komen voorbij.



BELTLINE TRAIL
In Atlanta loopt een oude
spoorlijn door de stad die is 
omgetoverd tot een groot
outdoor wandel-, hardloop-
en fietspad. De trail is maar 
liefst 35 km lang en
verbindt de buurten van 
Atlanta rechtstreeks met 
elkaar. Er zijn momenteel
vier paden en zes parken
open. Onderweg kom je 
leuke marktjes, 
restaurantjes en
eetegelegenheden tegen. 
Je kan de gratis mobiele
app 'Get on the Atlanta 
Beltline' downloaden voor
alle actuele informatie.



MIDTOWN IS HET GROENE HART VAN DE STAD!
In Midtown moet je zijn voor de natuur van Atlanta. Het 
Piedmont Park is de belangrijkste groene centrale plek van de 
stad met een prachtig uitzicht op de skyline van Midtown 
Atlanta. Het pittoreske park beschikt over wandel- en
joggingpaden, picknickfaciliteiten, speeltuinen, tennisbanen, 
een openbaar zwembad, twee vijvers en een park voor
honden. Piedmont Park is de thuisbasis van veel grote jaarlijkse
evenementen van Atlanta, waaronder het Atlanta Dogwood 
Festival, Atlanta Jazz Festival, het Gay Pride Festival en Screen 
on the Green. Op loopafstand van het park zijn een aantal
leuke pubs, cafés en restaurants te vinden aangrezend aan het 
park op Piedmont Ave, 10th Street en Monroe Drive.v.
Grenzend aan Piedmont Park vindt je de botanische tuin van 
Atlanta: Botanical Garden. Deze tuin is beschikt over 30 hectare 
buitentuinen, diverse plantencollecties, spectaculaire
tentoonstellingen en is geschikt om in elk seizoen van het jaar
te bezoeken!



MARGARET MITCHEL HOUSE – MIDTOWN

Ook een leuke bezienswaardigheid in Midtown is het Margaret Mitchel House. Volg de voetstappen van Margaret Mitchell en
ontdek de geboorteplaats van haar Pulitzer Prize-winnende roman, Gone With the Wind. Bekijk het appartement waar ze de 
geliefde roman schreef. Er zijn twee verschillende tentoonstellingen te bezichtigen: A Passion for Character en The Making of a 
Movie Legend: Gone With the Wind. Het appartement is de hele week open om te bezichtigen!



HET WINKELWALHALLA IN BUCKHEAD
In Atlanta kun je naar hartenlust shoppen in de verschillende districten van 
de stad. Met name de buurt Buckhead wordt vaak legendarisch genoemd
als het op winkelen aankomt. Je vindt hier een paar van de meest
prestigieuze winkelcentra, zoals Lenox Square Mall en Phipps Plaza, waar
veel bekende retailketens zich gevestigd hebben. Ga naar Bennett Street 
en Miami voor een hele reeks aan antiekwinkels en kunstgalerijen. Houdt
jouw klant meer van kleine, bijzondere boetiekjes? Ook dan zullen zij de 
tijd van hun leven hebben in Atlanta. Voor de ondergrondse cultuur moet
je in de hippe buurt Little Five Points zijn in het oostelijke deel van Atlanta.



ATLANTA HISTORY CENTER & 
LEGOLAND DISCOVERY –
BUCKHEAD
Bezoek ook het Atlanta 
History Center dat gebouwd
is in 1926. Het historische
Atlana Hisotry Center bestaat
uit twee historische huizen, 
waaronder het het Swan 
House uit 1928 en de Smith 
Family Farm. Daarnaast vind
je hier ook het Centennial 
Olympic Games Museum, het 
Kenan Research Center en
prachtige historische tuinen
met bospaden.
Daarnaast kan je ook in 
Buckhead het LEGOLAND 
Discovery Center vinden dat
zeer geliefd is bij kinderen, 
maar ook bij volwassenen.



DE BLOEIENDE FOOD CULTURE – BUCKHEAD

Atlanta is beroemd om haar bloeiende en lokale food culture. In het Westside Provisions District zijn voormalige vleesfabrieken omgetoverd tot 
geweldige restaurants. Ook vind je in de stad een van de 20 beste restaurants van het land, namelijk Bacchanalia, waar de chefs lichte en zeer
smaakvolle maaltijden bereiden. In Buckhead is Bistro Niko favoriet. In Glenwood Park kun je eten in het restaurant van het kookprogramma
‘Top Chef’ genaamd Gunshow. Het restaurant heeft geen menu, maar in plaats daarvan brengt elke chef persoonlijk zijn culinaire, in dim sum-
stijl, gerechten van tafel naar tafel. Ontdek op elke hoek een nieuwe favoriete eetgelegenheid in Atlanta. Geniet van de Amerikaanse keuken of 
traditionele Zuidelijke gerechten die het waard zijn om over naar huis te schrijven.



STONE MOUNTAIN PARK

Breng ook een bezoek aan het 
Stone Mountain Park (3.200 
hectare) door een ritje te maken
met de kabelbaan omhoog. Er zijn
verschillende attracties, winkels en
restaurants. Daarnaast is dit ook
de meest bezochte attractie van 
Georgia!



GENIET VAN DE VELE FESTIVALS
Voor muziekliefhebbers organiseert Atlanta jaarlijks
meer dan 30 festivals, waarbij verschillende
muziekgenres centraal staan. Enkele bekende zijn
het Atlanta Jazz Festival in mei, Imagine Music 
Festival en Music Midtown in september en het 
AC3 Hiphop Festival in oktober. Veel
muzieklegendes zijn hun carrière begonnen in 
Atlanta, waaronder Otis Redding, OutKast en
meerder populaire hiphopartiesten.
Behalve muziekfestivals, kan je het hele jaar door 
genieten van de festiviteiten die worden
georganiseerd. Ga in het voorjaar bijvoorbeeld naar
het Atlanta Film Festival, één van de grootste
filmfestivals van het land. Gedurende een periode
van zeven dagen zijn er meer dan 150 films die je 
kan bijwonen!



STAP IN DE WERELD VAN FILM EN 
TELEVISIE
Wist je dat er meerdere bekende films en
series zijn opgenomen in Atlanta? Vele
opnamelocaties van Stranger Things zijn
terug te vinden in de stad, zoals het 
Hawkins politiebureau, middelbare school 
en het ziekenhuis. Ook delen van de 
hitserie The Walking Dead zijn opgenomen
in Atlanta. Neem een kijkje in de Atlanta-
filmscène met Movie Tours, en neem deel
aan één van de 80 rondleidingen per 
maand. Nog steeds worden er veel films en
tv-programma's in de stad opgenomen, dus
wie weet komt je een beroemdheid tegen
tijdens een heerlijk diner of 
muziekoptreden. 



SPORTS
Met zes professionele sportteams en sportlocaties, is Atlanta het thuis van vele sportclubs en sportevenementen. Een
onvergetelijke ervaring is het bijwonen van een American Football wedstrijd in de Georgia Dome, waar de Atlanta Falcons 
hun thuiswedstrijden spelen. In SunTrust Park kun je een echte honkbalwedstrijd bijwonen van de Atlanta Braves. Na de 
thuiswedstrijden op zondag mogen kinderen het veld op om van honk naar honk te rennen. Een leuke ervaring voor
reizigers met kinderen.



RHYTHMS OF THE SOUTH
Het zuiden van Amerika kan
je omschrijven als een mix 
van vriendelijke mensen die 
erg gastvrij zijn, 
indrukwekkende
landschappen, heerlijke
traditionele gerechten en
een rijke geschiedenis aan
muziek. Deze geschiedenis
vind je vooral terug in de drie
steden Atlanta (Georgia), 
Nashville (Tennessee) en
New Orleans (Louisiana). In 
Atlanta vind je de oorsprong
van de rap- en indie muziek, 
in New Orleans natuurlijk die 
van de jazz en in Nashville de 
country en rock. Een bezoek
aan deze steden zorgen
ervoor dat je kan genieten
van de muziek en muzikanten
die de muziek van nu hebben
bepaald.



TOT SLOT...

Inmiddels heb je een goed beeld gekregen van de stad Atlanta, 
dus het is tijd om de opgedane kennis te testen door middel

van de volgende vragen.

Succes toegewenst!
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