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Bergen

Kust

De hoogte van de bergen in North Carolina zijn bescheiden in vergelijking met de Mount Everest en K2. Toch bezitten deze bergen over een 

ongewone schoonheid dankzij de beboste bergtoppen, die zowel een blauwe als grijze gloed reflecteren. Dramatische vergezichten, wandel- 

en fietsroutes, rivieren, meren en honderden watervallen nodigen reizigers uit om de verborgen schatten in North Caroline te ontdekken.

De Blue Ridge Parkway en het Great Smoky Mountains National Park zijn twee van de meest populaire parken van de National Park 

Service en bieden toegang tot zowel het erfgoed van deze bergregio’s, als het pracht aan wilde bloemen en wilde dieren. The Great 

Smoky Mountains National Park is niet voor niets geregistreerd op de UNESCO werelderfgoedlijst. Het nationale park is de thuishaven voor 

elanden, zwarte beren, zeldzame salamanders, blauwe vuurvliegjes en 200 vogelsoorten. De Blue Ridge Parkway is bekend vanwege de 

schilderachtige uitkijkpunten en toegankelijkheid via de vele routes. Ontdek de verschillende volkskunsten, traditionele viool en banjo muziek, 

diverse ambachten, edelsteenmijnen, de interessante geschiedenis en de authentieke keuken afkomstig uit de bergen!

North Carolina beschikt over een 515 kilometer lange kustlijn aan de Atlantische Oceaan. De vele barrière-eilanden, hoge duinen, eindeloze 

stranden en ongerepte natuurgebieden zorgen voor onvergetelijke avonturen en ontmoetingen met de kleurrijke geschiedenis. De nationale 

zeekusten Cape Hatteras en Cape Lookout, bekommeren zich om de kwetsbare omgeving en verbinden bezoekers met het maritiem erfgoed.

Ook kunnen reizigers de plek bezoeken waar Engelse kolonisten hun eerste Amerikaanse kolonie vestigden en waar de Wright Brothers 

de geschiedenisboeken ingingen door de eerste gemotoriseerde vlucht te maken. In 2018 wordt ook het 300e jubileum gehouden van het 

zinken van Queen Anne’s Revenge. Dit schip behoorde tot de meest gevreesde piraat in de 17e eeuw, Blackbeard oftewel Zwartbaard. Tijdens 

dit jubileum zullen diverse artefacten worden gepresenteerd aan de kust, wat de befaamde piraat zijn thuis noemde. Kuddes wilde paarden, 

die afstammen van de Spaanse koloniale Mustangs, trekken over de stranden van Corolla en Shackleford Banks.

De kust is een waar paradijs voor visliefhebbers en mensen die graag vissen. Delta vliegen, kiteboarden, surfen, suppen en vele andere 

avontuurlijke activiteiten zorgen voor een adrenaline boost. Bezoekers die opzoek zijn naar meer ontspannende bezigheden, kunnen gaan 

kajakken, strandjutten of uitgebreid winkelen!

North Carolina bezit over vele charmante dorpjes om te bezoeken. De kleine plaatsjes verwelkomen hun gasten met vriendelijke gezichten, 

interessante verhalen, verrukkelijk eten en unieke attracties. North Carolina’s havenplaatsjes voegen extra charme toe aan de prachtige 

kustlijn. Van Edenton, de eerste koloniale hoofdstad van de staat, tot Beaufort de thuishaven van Blackbeard en tegenwoordig de 

bewaarder van het North Carolina Maritime Museum. Verder binnenlands vind je de plaats Kinston, waar je kunt genieten van lekkernijen 

via het farm-to-table principe en van ambachtelijke bierbrouwerijen. Daarnaast vind je in de plaats Wilson het karakteristieke Whirligig 

Park met zijn unieke creaties. Reizigers die opzoek zijn naar bijzondere accessoires en meubelen voor in huis, kunnen gaan winkelen in 

High Point en Hickory en voor bijzondere aardewerkcreaties een bezoek brengen in Seagrove. De prachtige bergplaatsjes zoals Saluda, 

Cashiers, Blowing Rock en Banner Elk, brengen reizigers niet alleen naar een hoger niveau, maar ook naar simpelere tijden met verfrissende 

restaurants, boetiekjes en wandeltochten. 

Muziek

Charmante plaatsjes

Buitenactiviteiten 

Reizigers in North Carolina kunnen kennismaken met een robuuste muziekscene, zonder zich te limiteren tot een specifieke muziekstroom. 

Van Doc Watson’s bluegrass tot John Coltrane’s jazz en van Taylor’s volksmuziek tot de Avett Brothers nieuwste hits. Legendarische 

muzikanten zijn trots op het feit dat ze North Carolina hun thuis kunnen noemen. 

Je kan hun inspiratie vinden in de Blue Ridge Music Trails, een route die je alles vertelt over bekende muzikale ervaringen in de bergen 

en aan de voet van de bergen in North Carolina. Van traditionele ballad zangers tot feestelijke muziekhallen! Festivals zoals Wide Open 

Bluegrass in Raleigh en Merlefest in Wilkesboro, combineren oude en nieuwe muziekstromen om muzikale grenzen te overschrijden met 

unieke geluiden. Het maakt niet uit wanneer je North Caroline bezoekt, want er wordt altijd wel iets unieks gespeeld of gezongen in de 

iconische muzieklocaties Cat’s Cradle in Carrboro, de Orange Peel in Asheville en de Fillmore in Charlotte!

Bijna overal in North Carolina wacht het avontuur op je tegen een achtergrond van opvallend natuurschoon! Van het hoogste punt in het 

oosten op Mount Mitchell, tot watersporten op de Atlantische Oceaan, reizigers bevinden zich ondergedompeld in de natuur en de magie 

die het te bieden heeft.

North Carolina biedt fietsroutes zo divers als de drie regio’s! Van de Brevard regio (bekend als de fietshoofdstad in het zuiden) tot meer 

extreme routes in de High Country en kilometer lange routes over de staat. Als jouw voorkeur uitgaat om te reizen per auto dan kun je 

de ruim 405 kilometer lange Blue Ridge Parkway verkennen. Reizigers kunnen onderweg kamperen, wandelen en historische plekken 

bezoeken. Met de bekende Appalachian Trail, de ruim 1600 kilometer Mountains-to-Sea Trail van de Great Smoky Mountains tot de 

prachtige Outer Banks. De avontuurlijk en vredige wandeltochten liggen werkelijk verspreid door de hele staat! Mensen die de voorkeur 

hebben om de natuur van bovenaf te ontdekken, zullen de North Carolina zip lines fantastisch vinden. Met verschillende moeilijkheidsgraden 

is dit de perfecte activiteit om voor je plezier met de hele familie te doen, of voor avontuurliefhebbers die het extreme opzoeken. 
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