
WELKOM IN LOUISIANA

• Louisiana (The Pelican State, The Bayou State ofwel Sportsman’s Paradise)

• Het is de unieke, bohemian, diverse 'zuster' staat

•Met een muzikaal hart dat klopt op het ritme van de Jazz, Cajun en Zydeco 

muziek

• Louisiana heeft een multicultureel en multilinguistisch verleden

• Het is misschien wel bekend dat ons gerecht de Gumbo is, een unieke mix 

van smaken en culturele invloeden

• Andere specialiteiten zijn onder andere BBQ garnalen, Po’Boys, Jambalaya, 

Crawfish, Beignets, Muffulettas, Rode Bonen en Rijst

• Louisiana is veelzijdig en je kan hier een onvergetelijke roadtrip maken voor

je klanten.



VIDEO
Eerst laten we je virtueel kennis maken met Louisiana om je 
een beeld te geven van deze veelzijdige staat.

Kijk hier voor meer informatie.

https://travelsouth.visittheusa.com/state/louisiana
https://www.youtube.com/watch?v=EnGR-fDaMU4&feature=emb_logo


LIGGING & PLATTEGROND

• Louisiana ligt tussen Texas en Mississippi aan de Golf van Mexico. 

Er heerst daarom een mild tot warm zeeklimaat. De zomers zijn

heerlijk warm en lang. De winters zijn mild en is daarom ook

zeker een goede reisperiode, net als de lente en de herfst.

• Louisiana biedt 7 luchthavens naar de gateway cities. New 

Orleans is de meest bekende aanvlieghaven.

• Het tijdsverschil tussen Nederland en Louisiana is 7 uur.



NOORD LOUISIANA

•Belangrijkste steden:

- Shreveport, levendige stad

- Monroe

- Natchitoches

- Alexandria

•Belangrijkste attracties:

- Poverty Point, UNESCO World Heritage Site

- Shreveport Municipal Auditorium

- Frogmore Cotton Plantation and Gins

- Chennault Aviation and Military Museum

•Luchthavens: Shreveport, Monroe en Alexandria

•Meest bekend om:

- Waar Elvis is begonnen (Shreveport)

- De oudste stad in Louisiana (Natchitodes)

- Duck Dynasty



CAJUN COUNTRY

•Belangrijkste steden:

- Lafayette, kleurrijk

- Lake Charles, muziek en dans en zoveel meer

- Houma

- Tibodaux

•Belangrijkste attracties:

- Avery Island Tabasco en Jungle Gardens

- Creole Nature Trail

- Greenwood Gator Farm

- Vermillionville, openluchtmuseum

Luchthavens: Lake Charles en Lafayette

Meest bekend om:

- Tabasco hete saus

- Moerassen en alligators

- Zeevruchten

- Bayou Rum

- Creole Nature Trail



PLANTATION COUNTRY

•Belangrijkste steden:

- Baton Rouge

- Gonzales/Donaldsonville

- St.Francisville

•Belangrijkste attracties:

- Meer dan 20 historische Plantagehuizen

- Baton Rouge is Louisiana’s hoofdstad

- Historisch Donaldsonville

- Tanger Outlet Shopping Center

•Luchthavens: Baton Rouge en New Orleans

•Meest bekend om:

- Plantagehuizen tours of verblijf

- Baton Rouge heeft de grootste State Capitol in de USA

- Riverboat en Steamboat hotels

- De Mississippi Rivier



NEW ORLEANS EN OMGEVING

•Belangrijkste plaatsen:

- New Orleans (hierover binnenkort meer in een aparte

cursus!)

- Northshore

- Hammond

•Belangrijkste attracties:

- Mardi Gras World

- Nationaal WWII museum

- Riverwalk

- French Market

- Steamboat tours

•Belangrijkste luchthaven: MSY New Orleans 

International Airport

•Meest bekend om:

- Jackson Square en French Quarter

- Franse en Spaanse architectuur

- De langste brug ter wereld (Lake 

Pontchartrain Causeway) van 40 km

- Abita Beer

- Muziek op Frenchmen en Bourbon Street



MUZIEK EN POP CULTUUR

• Muziek

- Artiesten: Louis Armstrong, Jerry Lee Lewis, Fats 

Domino, Britney Spears, Tim McGraw, Harry Connick Jr. 

en Lauren Daigle

- Genres: Cajun*, Zydeco*, Jazz*, Swamp Pop*, Rock ’n 

Roll, Classical, Gospel en Blues

*van origine uit Louisiana

• Films en TV shows

- Films: Greenbook, Steel Magnolias, 12 years a 

slave, Django Unchained, A Streetcar named 

Desire, Curious case of Benjamin Button, Jurassic World 

en Now you see me

- TV Shows: Swamp People, True Blood, NCIS New Orleans 

en Duck Dynasty



AVONTUREN IN DE NATUUR

•Tocht door het moeras per boot

•Atchafalaya National Heritage Area (USA’s 

grootste moeras)

•Creole Nature Trail All American Road, een

National Byway vanuit Lake Charles

•Poverty Point World Heritage Site, perfect voor

diegenen die interesse hebben in UNESCO 

World Heritage sites. Het ligt in Pioneer en laat

zien hoe de American Indians 3400 jaar geleden

leefden. Ook zie je terpen en concentrische

cirkels.

•State Parks

•Nationale Wouden

•Louisiana byways en routes



DIVERSE CULTUREN
• Cajun - Het woord Cajun komt van 
'Les Acadians'. Dit waren de Franse
kolonisten die zich hadden gesettled in 
het Acadia-gebied van Canada, het 
huidige New Brunswick, Prince Edward 
Island en Nova Scotia.
• Creool - De term Creole slaat op 
mensen die geboren waren in het 
Frans en Spaans koloniaal Louisiana.
• Frans - Het 'Qui initiative' is opgezet
om Franssprekende bezoekers in 
Louisiana een nog betere ervaring te
bieden met hotels, restaurants en
winkels waar Frans gesproken wordt.
• Spaans
• Afro-Caribisch, vooral bekend om 
het suikerriet en de rum en de invloed
uit Haïti.
• De bevolking is een mix tussen
Fransen, Spanjaarden, Haïtianen, Frans 
Canadezen, Cariben, Afrikanen en
Vietnamezen.



FESTIVALS

•Festival 'Capital of United States' (meer dan 

400)

•Het grootste Internationale Francofoon muziek

festival in Lafayette, Festival Internationale de 

Louisiane

•Mudbug Madness in het laatste weekeind van 

Mei in Shreveport

•Cajun French Music and Food Festival in Juli in 

Lake Charles

•New Orleans Jazz en Heritage Festival in April 

en Mei

•Bayou Country Superfest in Baton Rouge in Mei

•Holiday Trail en Lichtfestival in Natchitoches 

tijdens Kerstmis

•Ponchatoula Aardbeien Festival



MARDI GRAS - CARNAVAL
•Wordt in elke stad in Louisiana 
gevierd
•Het is het meest bekende en
opvallende cultureel fenomeen in 
Louisiana
•Mardi Gras betekent 'Vette dinsdag', 
de dag voor 'Aswoensdag'
•In Nederland is het de inluiding van 
de vastenperiode
•In de dagen en weken ervoor zijn er
diverse parades en feesten
•Mardi Gras wordt gevierd in Februari
of Maart en kan je herkennen aan de 
paarse, groene en gouden kettingen en
diverse kostuums
•Voor een unieke ervaring ga dan naar
het French Quarter in New Orleans 
rondom Bourbon street
•De unieke 'Courrir de Mardi 
Gras' wordt gevierd in Lafayette en
Lake Charles.

https://mardigras.louisianatravel.com/


TAX FREE SHOPPING

Louisiana biedt Tax Free Shopping voor internationale

bezoekers!

•Refund Locations

- MSY New Orleans airport

- New Orleans Riverwalk Outlet

- Lakeside Mall – Metairie

- Tanger Outlets – Gonzales

- Acadiana Mall – Lafayette

- Louisiana Boardwalk – Shreveport, Bossier City

•Om een refund te krijgen:

- De originele bonnen samen met te verkrijgen vouchers bij de 

refund locaties

- Een buitenlands paspoort met geldige ESTA

- Retourticket

•www.LouisianaTaxFree.com

http://www.louisianataxfree.com/


TOT SLOT...

Inmiddels het je een goed beeld gekregen van de staat

Louisiana. Het is dan ook hoogtijd om de opgedane kennis te

testen. Beantwoord de volgende vragen en kom erachter of jij

nu een ware Louisiana expert bent.

Veel succes!


















































